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Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 14615
Sagsid.: 17/8095
Initialer: finl
Åben sag

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Godkendt
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Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet

Dok.nr.: 16556
Sagsid.: 18/3231
Initialer: CHSC
Åben sag

Sagsfremstilling
Regionsrådet inviterede i 2016 til etablering af en politisk og teknisk følgegruppe til
planlægning for klæg. Region Syddanmark har 13. marts 2018 inviteret til fortsat
samarbejde i en politisk følgegruppe om råstoffer til diger ved Vadehavet.
Baggrunden for etablering af følgegrupperne er, at Region Syddanmark ønsker at
gennemføre en planlægning for klæg til vadehavsområdets diger. Der er behov for at
sikre forsyningen med klæg til vedligehold, forstærkning og eventuel udbygning af
digerne ved Vadehavet.
Den politiske følgegruppes formål er at følge regionens planlægningsarbejde, så den
løbende i processen kan komme med politiske og strategiske indspil om lokale forhold og
hensyn. Den tekniske følgegruppes formål er at bidrage med lokal viden om
naturbeskyttelse, digesikkerhed og igangværende projekter.
Der forventes afholdt et møde om året. Ud over Varde Kommune er Esbjerg, Tønder og
Fanø Kommuner samt Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet inviteret til at deltage i
følgegrupperne.
I Varde Kommune findes der to diger; Varde Dige og Oksby Dige. Kystdirektoratet har
det tekniske tilsyn med digerne, mens kommunen har det økonomiske tilsyn.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen har ikke kendskab til, at der skulle være konkrete planer eller behov for
forstærkninger af de to diger i Varde Kommune.
Som følge af klimaændringer kan det blive nødvendigt med en øget indsats om
digesikring.
Forvaltningen vurderer derfor, at deltagelse i følgegruppen kan bidrage til et konstruktivt
samarbejde mellem interessenterne for digesikkerhed.
Forvaltningen deltager fortsat i den tekniske følgegruppe.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Råstofloven
Kystbeskyttelsesloven
Økonomi
Ingen
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Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning

42763/18

Anbefaling
Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der udpeges et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i den politiske
følgegruppe.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Udvalget udpegede Preben Friis-Hauge til at deltage i den politiske følgegruppe.
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Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund

Dok.nr.: 16596
Sagsid.: 16/4305
Initialer: slyn
Åben sag

Sagsfremstilling
Energinet har 8. marts 2018 fremsendt ansøgning om VVM-tilladelse til en ny 400 kV
højspændingsluftledning fra Endrup i Esbjerg Kommune til Idomlund i Holstebro
Kommune. Forvaltningen har videresendt ansøgningen til Miljøstyrelsen, fordi
Miljøstyrelsen er myndighed for projekter, hvor Energinet er bygherrer.
Inden projektet kan gennemføres skal der blandt andet udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport for selve projektet. Derfor afholder Miljøstyrelsen den første
offentlighedsfase fra 9. april til 9. maj 2018. I den forbindelse har Varde Kommune
mulighed for at indsende bemærkninger til projektet som berørt myndighed.
Forvaltningen har modtaget høringsmaterialet til projektet 9. april 2018. Materialet er
vedlagt som bilag.
Miljøstyrelsen/Energinet har udsendt invitation til informationsmøde for lodsejere, der
ligger indenfor planlægningsområdet samt lodsejere, der ligger op til 150 m fra
planlægningsbæltet. Der holdes borgermøde torsdag den 19. april 2018, kl. 19.00-21.00
i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde.
Forvaltningen foreslår, at nedenstående tekst fremsendes som Varde Kommunes officielle
høringssvar, som berørt myndighed.

Forvaltningens vurdering
Varde Kommune opfordrer til, at hele ledningsanlægget kabellægges i Varde Kommune.
Varde Kommune henviser til, at der tilbage i 2008, efter en lang offentlig debat om
opsætning af 400 kV luftledninger, blev vedtaget en national kabelhandlingsplan. I den
forbindelse blev det besluttet, at eventuelt fremtidige udbygninger af 400 kV nettet
skulle søges kabellagt.
Luftledninger udgør en markant negativ påvirkning af landskabet og vil forringe værdien
af boliger og livet i mindre bysamfund, som anlægget kommer til at passere. Der er i
tillid til beslutningen fra 2008 ikke reserveret ledningstracéer til de nye anlæg, og disse
er derfor ikke samtænkt med eksempelvis placeringen af vindmøller. Det forhold vil
forstærke den uheldige landskabelige påvirkning. Hertil kommer, at borgerne har
investeret i deres ejendomme med tillid til, at den fremtidige infrastruktur blev kabellagt.
Hvis ledningsanlægget imod Varde Kommunes ønske ikke kabellægges på hele
strækningen, ønsker kommunen, at der især fokuseres på at kabellægge
ledningsanlægget ved bebyggede områder og i områder med særlige natur- og
landskabsværdier.
For at sikre, at de kumulative miljøpåvirkninger bliver fuldt belyst ved udarbejdelsen af
miljøkonsekvensrapporten, bør kabellægning af eksisterende 150 kV luftledninger i
bebyggede områder og i områder med særlige natur- og landskabsværdier samtænkes
med etablering af en ny 400 kV luftledning. Dette gælder især eksisterende 150 kV
luftledninger, som ikke indgår i planlægningsbæltet og dermed ikke er en del af den
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politiske og økonomiske ramme for projektet, men som findes i nærheden af det
kommende tracé. I Varde Kommune handler det især om området Karlsgårde Sø og
Næsbjerg, hvor der i dag er en eksisterende 150 kV luftledning, som ikke indgår
planlægningstracéet.
For at sikre, at de samlede miljøpåvirkninger bliver belyst i miljøkonsekvensrapporten,
bør den økonomiske pulje til nedtagning af de eksisterende 150 kV luftledninger i
udgangspunktet fastholdes i én pulje. Samtidig bør puljerne til kabellægning af
eksisterende 132-150 kV luftledninger (aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften) tænkes
sammen med miljøkonsekvensrapporten. For at sikre en reel mulighed for at realisere de
kompenserende foranstaltninger (læs kabellægning), er det afgørende, at der er åbenhed
omkring ansøgningsmulighederne og puljernes indhold. Det vil efter intentionen sikre, at
gode levevilkår respekteres i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land, samt at
natur- og landskabsværdier bevares.
Varde Kommune vil til sidst opfordre til, at informationer, ikke mindst kortmateriale, er
offentligt tilgængeligt for borgerne på både Energinets og de relevante myndigheders
hjemmeside så tidligt som muligt, så borgere har mulighed for at orientere sig om
projektet.

Konsekvens i forhold til visionen
Etableringen af en ny 400 kV luftledning vil bidrage til udbygningen af et robust
elforsyningssystem og være et nødvendigt led i strategien om et CO2-neutralt
energiforsyningssystem. På den anden side kan etableringen af en ny 400 kV luftledning
medføre påvirkninger af levevilkårene i byerne, mindre bysamfund og i det åbne land
samt natur- og landskabsværdier med mindre ledningerne kabellægges.
Retsgrundlag
Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf
2 Åben Ansøgning om luftledning gennem Varde Kommune.pdf

56680/18
56677/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at overstående høringssvar sendes til Miljøstyrelsen.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
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Anbefalingen blev godkendt
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Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018

Dok.nr.: 16720
Sagsid.: 16/241
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling
I budget 2018 er der afsat en pulje/låneadgang på 5.192.000 kr. p.a. til investeringer i
energibesparende foranstaltninger (EBF). Regnskabet for 2017 endte med et merforbrug
på 1.785.000 kr., og der er således 3.407.000 kr. tilbage til investeringer i puljen for
2018.
Staten har en pulje, hvor kommunerne har adgang til at optage lån til EBF, f.eks.
efterisolering, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning til energirigtige lamper/lyskilder
samt udskiftning af tekniske installationer. Lånene tilbagebetales via de besparelser, der
er på driften (el-, vand- og varmeforbrug) efter udførelse af EBF. Lovgivningen og Varde
Kommunes strategi for arbejdet med EBF i den kommunale bygningsmasse fremgår af
bilag.
Der er i forbindelse med planlægning af renoveringsarbejder på de kommunale bygninger
i 2018 lagt vægt på prioritering af utætte tage, vinduer og døre i nedbrud samt
udskiftning af tekniske installationer, der medvirker til dårligt indeklima eller ikke
fungerer.
Projekter, hvor der kan udføres rentable energimæssige forbedringer af bygninger eller
tekniske installationer, vil blive udført med midler fra vedligeholdelsespuljen samt puljen
til EBF. Ligeledes vil rentable energiinvesteringer i anlægsprojekterne også blive udført
med midler fra energipuljen. Kommunens strategi for EBF følges ved vurdering af, hvilke
projekter, der kan finansieres ved brug af låneadgangen.
Der er i 2018 planlagt vedligeholdelsesarbejder og anlægsprojekter med rentable
energiprojekter, jf. principperne i strategien, der samlet koster mere end den resterende
pulje for 2018. Projekterne fremgår af bilag.
De selvejende haller står selv for optagelse og tilbagebetaling af lån. Derfor er foretaget
en korrektion af tidligere fremsendt investeringsoversigt, og det forventes, at der i 2018
kan gennemføres projekter, der muliggør udnyttelse af en låneramme på ca. 11 mio. kr.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af de skitserede projekter er rentable, og at de
bør gennemføres. Hvis der ikke gøres brug af energimidlerne i rentable projekter, vil der
ikke være midler i anlægs- eller vedligeholdelsesbudgettet til gennemførelse af de EBF.
Forvaltningen vurderer, at lånerammen bør forhøjes til 11 mio. kr. i 2018.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
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Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Der søges tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for EBF i 2018. Tillægsbevillingen
finansieres ved lån, der tilbagebetales via de udmøntede besparelser på driften/energien.
Besparelsen ved investering i gadelys i Varde midtby er indregnet i tidligere beregninger,
hvorfor den ikke fremgår af vedhæftede oversigt.

Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Principper for Energibesparende foranstaltninger
2 Åben Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018

139301/16
49115/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til puljen for energibesparende
foranstaltninger, der finansieres ved optagelse af lån,
at der gives en indtægtsbevilling til puljen til opsamling af mindreforbrug som følge af
energibesparende tiltag med 674.600 kr., og
at der gives en tillægsbevilling til finansieringsomkostninger til lånet på i alt 470.000 kr.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren

Dok.nr.: 16047
Sagsid.: 15/11839
Initialer: heox
Åben sag

Sagsfremstilling
COWI har for Oksbøl Varmeværk tidligere udarbejdet et projektforslag om
fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. Varde Kommune godkendte projektforslaget, men
Dansk Gas Distribution (DGD) påklagede godkendelsen til Energiklagenævnet, som
hjemviste sagen til fornyet behandling. COWI har udarbejdet et nyt projektforslag om
fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.
Projektforslaget omfatter:
 Konvertering af Oksbøllejrens varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme fra
Oksbøllejrens Varmeværk
 Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyning.
 Etablering af ca. 2.250 kW flisfyret kedelanlæg og
257 kW absorptionsvarmepumpe, begge placeret i Oksbøl Varmeværks
varmecentral
 Etablering af ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til
Oksbøllejrens varmecentral.
Forskellen på dette projektforslag og det tidligere er især, at det nye forslag omfatter:
 En mindre fliskedel
 Etablering af varmepumpe
 Ingen ny bygning til kedlen, fordi den kan etableres i eksisterende kedelhal på
varmeværket.
Projektet vil erstatte et fossilt brændsel (naturgas) med et fornybart brændsel (træflis)
og energibæreren elektricitet, som i stigende grad bliver produceret af især vindmøller og
derfor betragtes som en miljø- og klimavenlig energiform. Projektet er dermed i
overensstemmelse med de nationale målsætninger om at reducere brugen af fossilt
brændsel.
Projektet er derudover i overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af
naturgasområder, som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for
kommunerne i brev af 27. januar 2009.
COWI’s beregninger viser, at der vil være en samfundsøkonomisk fordel ved etablering af
en ny flisfyret kedel og absorptionsvarmepumpe samt udvidelse af forsyningsområdet på
8,8 mio. kr., ekskl. moms over 20 år.
Gennemførelse af projektforslaget vil give en årlig besparelse for Oksbøllejren på ca. 1,3
mio. kr.
Den økonomiske fordel for Oksbøl Varmeværk bliver reelt 0 kr., fordi resultatet skal
udlignes i varmeprisen år for år i henhold til ”hvile i sig selv princippet”.
Projektet giver miljømæssigt en besparelse på ca. 28.000 tons CO2-ækvivalenter over 20
år. Dog vil projektet give en lidt højere emission af svovldioxid, kvælstofoxider og fine
partikler, fordi afbrænding af flis har en højere emission af disse end naturgas.
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Projektforslaget har været i høring i 4 uger hos DGD og hos Forsvarets Ejendomsstyrelse
(FES), jf. projektbekendtgørelsen § 25.
I sit første høringssvar gør DGD bl.a. gældende, at projektet er baseret på forkerte
forudsætninger om en unødig dyr gasforsyning i referencen og en særdeles billig
alternativ fjernvarmeforsyning.
COWI gør i sit svar til DGDs bemærkninger gældende,
1. at DGD i sit høringssvar bruger forældede tal for drift og vedligehold af gaskedler
2. at DGD bl.a. ikke har taget alle omkostninger til drift og vedligehold af
gasanlægget i betragtning.
3. at DGD har sat gaskedlernes levetid urealistisk højt.
4. at DGD har overvurderet varmetabet i en fjernvarmeledning fra Oksbøl
Varmeværk til Oksbøllejren.
5. at fliskedlen kan installeres i den eksisterende kedelhal på Oksbøl Varmeværk, og
6. at DGD har overestimeret prisen for en fliskedel.
I sit andet høringssvar skriver DGD, at COWI nu har dokumenteret varmetabet i
fjernvarmeledningen, og at selskabet vurderer, at projektforslaget muligvis kan
indeholde et begrænset samfundsøkonomisk overskud. DGD fastholder dog alle
selskabets øvrige bemærkninger til projektforslaget.
FES har meddelt, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.
Byrådet skal godkende projektet i henhold til varmeforsyningsloven og
projektbekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder de formelle krav til projektbelysning i
henhold til projektbekendtgørelsen. Forvaltningen har ved vurderingen taget hensyn til
følgende hovedhensyn, der taler for projektet:
 Der ses en samfunds-, virksomheds- og forbrugerøkonomisk fordel ved at
gennemføre projektet
 Vurdering og belysning af forhold, fremført af DGD under høringen, har ikke
ændret ved, at projektet er en fordel
 Projektet medfører en reduktion af energiforbrug og miljøbelastning som følge af
øget virkningsgrad og reduktion af forbruget af fossilt brændsel
 COWI har fremlagt dokumentation for investering i fliskedel samt størrelsen af
ledningstabet.
 Projektet er i overensstemmelse med den nationale målsætning om udfasning af
fossilt brændsel.
Den samlede vurdering er, jf. projektbekendtgørelsen og varmeforsyningsloven, at
projektforslaget ud fra en samfundsøkonomisk vurdering anses som mere fordelagtig end
fortsat naturgasforsyning af Oksbøllejren.

Konsekvens i forhold til visionen
Projektet erstatter forbruget af fossile brændstoffer med potentielt lokalt, fornybart
brændstof (træflis). Ved brug af lokalt brændsel vil projektet medvirke til at fremme lokal
beskæftigelse.
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Projektet vurderes at være i overensstemmelse med visionen.

Retsgrundlag
Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen
Økonomi
Ingen
Høring
Har været i høring hos:
Dansk Gas Distribution (DGD) og Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES)
Bilag:
1 Åbe
n

Bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_Oksbøllej
ren.docx

52730/1
8

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at projektforslaget godkendes.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand

Dok.nr.: 16614
Sagsid.: 17/8502
Initialer: ssta
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand.
Forslaget har været i offentlig høring fra 20. december 2017 til 14. februar 2018.
Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet 21 indsigelser. Indsigelserne handler
primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.
Formålet med Tillæg 07 er at ændre den planlægningsmæssige ramme for detailhandel i
Blåvand.
Kommuneplantillæggets ændringer i detailhandelsplanlægningen kan opdeles i fire dele:
1) Bruttoetagearealet for detailhandel i Blåvand midtby hæves for rammeområderne
05.01.C01-05.01.C05 fra 10.000 m2 til 28.000 m2.
2) Afgrænsningen af områder for butikker ændres. Ændringen skyldes, at
butiksafgrænsningen udvides, så det dækker hele det område, der er omfattet af
lokalplan 05.01.L09.
3) Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastholdes på maks. 2.000 m2 for
rammeområde 05.01.C01. Butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker fastsættes til
maks. 3.000 m2 for rammeområde 05.01.C02-05.01.C05. Butiksstørrelsen for
dagligvarebutikker fastholdes til 3.500 m2
4) En del af rammeområde 05.01.C06 bliver overført til 05.01.C04 for at muliggøre,
at der kan etableres butik i dette område ift. Forslag til lokalplan 05.01.L09.
Ændringen af rammeområdet gør, at en del af rammeområde 05.01.C06 bliver
adskilt fra det resterende rammeområde. Den adskilte del af rammeområdet
nødvendiggør, at der tildeles et nyt nummer, 05.01.C08, til rammeområdet.
Tillæg 07 skal vedtages, før lokalplan 05.01.L09 kan vedtages.
Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering
De indkomne bemærkninger er behandlet i notat med forslag til Byrådets vurdering af
indkomne bemærkninger, jf. bilag.
Forvaltningen vurderer, at det samlede butiksareal indenfor rammeområderne
05.01.C01-05.01.C05 bør øges til 28.000 m2 som fremlagt i forslaget til Tillæg 07.
Forvaltningen vurderer, at ved at øge det samlede butiksareal, vil
udvidelsesmulighederne for de eksisterende butikker sikres samtidig med, at der fortsat
kan være en udvikling med nye butikker i Blåvand.
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Konsekvens i forhold til visionen
Ændrede rammer for detailhandelsplanlægningen i Blåvand kan være med til at styrke
byen som en attraktiv turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge
områdets særlige natur.
Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Kommuneplantillæg 07
Resumé af indkomne bemærkninger Detailhandel i Blåvand.docx
Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Definition af A, B og C sager(1).pdf

52362/18
57503/18
52232/18
52193/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Tillæg 07 Detailhandel i Blåvand vedtages uændret, og
at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til Tillæg 07
tiltrædes.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt med den ændring, at spørgsmålet om udvidelse af det
tilladte bruttoetageareal til 28.000 m2 genovervejes ved førstkommende
kommuneplanrevision og ses i sammenhæng med den kommende trafikplan og
udviklingsplanen for Blåvand.
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Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst

Dok.nr.: 16334
Sagsid.: 15/6837
Initialer: ssta
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til lokalplan 05.01.L09 for et centerområde
i Blåvand Øst. Forslaget har været i offentlig høring fra den 20. december 2017 til den
14. februar 2018.
Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 21 bemærkninger. Bemærkningerne
handler primært om trafikale forhold og den maksimale størrelse på
detailhandelsbutikken.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at skabe en mere markant velkomst til
Blåvand ved at etablere en markedsplads ved krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og
Blåvandvej. Derudover fastlægger lokalplanen områdets anvendelse til erhvervsformål i
form af detailhandel, tankstation og serviceerhverv i tilknytning til turisterhverv.
Lokalplanen er omfattet af lokalplan 02.015.92, som vil blive aflyst i lokalplanområdet
med den endelige vedtagelse af Lokalplan 05.01.L09.
Kommuneplantillæg 07 Detailhandel i Blåvand skal vedtages, før denne lokalplan kan
vedtages.
Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering
De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets
vurdering af indkomne bemærkninger.
Forvaltningen vurderer at der ikke bør ske ændringer i lokalplanen ift. trafikale forhold og
den maksimale størrelse på detailhandelsbutikken.
Bemærkninger og forslag, der her er indkommet for trafik, vil blive medtaget i det
igangsatte arbejde med en trafikplan.
I perioden for den offentlige høring blev forvaltningen gjort opmærksomme på, at en
tidligere planlagt buslomme med tilhørende busskur og cykelparkering langs Hvidbjerg
Strandvej ikke var medtaget i lokalplanforslaget. Forvaltningen vurderer, at buslommen
er et vigtigt element for at understøtte den kollektive trafik i Blåvand. Buslommen tilføjes
lokalplanens bestemmelser og indtegnes i lokalplanens kortbilag.
Herudover er der blevet præciseret bestemmelser vedr. støj i forhold til naboområderne
samt bestemmelse for intern vej.

Konsekvens i forhold til visionen
En udvidelse af detailhandlen i Blåvand vil være med til at styrke byen som en attraktiv
turistdestination og dermed tiltrække flere turister, der vil besøge områdets særlige
natur.

Side 180

Udvalget for Plan og Teknik

18-04-2018

Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Miljøvurderingsloven
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Lokalplan 05.01.L09 Detailhandel i Blåvand.pdf
2 Åben Definition af A, B og C sager(1).pdf
3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse
til forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og lokalplan
05.01.L09.docx
4 Åben Samlet pdf af indkomne bemærkninger

57515/18
52191/18
508/18
52163/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at lokalplan 05.01.L09 for centerområde i Blåvand med forvaltningens tilføjelser
vedtages,
at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til
lokalplanforslaget tiltrædes, og
at Lokalplan 02.015.92 ophæves inden for lokalplanområdet.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere
belyst i hvilket omfang, at der er et reelt behov og ønske i lokalområdet om at
etablere et så stort centerområde i Blåvand Øst.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

x

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
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Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere
belyst, hvilke øgede trafikmæssige belastninger som lokalplanens realisering vil
medføre.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

x

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver belyst,
hvad anlægsudgifterne vil være til nødvendige forbedringstiltag og etableringer af
anlæg i og omkring lokalplansområdet, som kan sikre en forbedret trafikafvikling.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

x

x

X

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Udvalget ønsker inden endelig stillingtagen til lokalplanen, at det bliver nærmere
beskrevet og vurderet, hvorvidt bestemmelserne i udkastet til lokalplanen vil
være med til at sikre intentionerne og ønskerne i Blåvand Udviklingsplan,
herunder om hvilke behov og løsningsforslag, der måtte være for at stramme
lokalplanens bestemmelser, således at der bedre kan sikres en realisering af
intentionerne og ønskerne i udviklingsplanen.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels
Christiansen
x
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x
Undlod

x

x
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X

x

x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Udvalget ønsker, at antallet af p-pladser skal øges fra 1-plads pr. 50 m2 til 1 plads
pr. 30 m2. bebyggelse.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

x

x

x

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

For
Imod
Undlod

V
Preben
FriisHauge
x

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

x

x

V
Niels
Haahr
Larsen
x

C
Niels
Christiansen
x

Anbefalingen er hermed vedtaget med den tilføjelse, at forvaltningen forud for Byrådets
behandling fremsender et forslag til regulering af skilte på facader, og at lokalpanens §
8.1.4 ændres til: ”Varde Kommune kan udarbejde et regelsæt for anvendelse af både
offentlige og/eller private arealer til stadepladser, boder eller pavilloner. Forefindes et
sådan regelsæt skal dette anvendes, medmindre arealet specifikt er udlagt til
promenade- eller torveareal med egne retningslinjer.”

Side 183

Udvalget for Plan og Teknik

85.

18-04-2018

Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo

Dok.nr.: 16494
Sagsid.: 17/10809
Initialer: agsc
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til Tillæg 09 Blåvand Zoo. Forslaget har været
i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.
Tillæg 09 giver sammen med tilhørende lokalplan mulighed for udvikling af Blåvand Zoo
på Øster Hedevej i Blåvand.
Med Tillæg 09 bliver det muligt at øge højden på nye bygninger, der ligger i tilknytning til
eksisterende højere bebyggelse fra 5 m til 8,5 m. Det medfører, at tagetagen kan
udnyttes. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt Danmarkskort til de reelle
naturforhold i området.
Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.
Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der
er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.
Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.
Tillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo kan
vedtages.
Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering
De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets
vurdering af indkomne bemærkninger.
De indkomne bemærkninger har ikke ført til ændringer i kommuneplantillægget.

Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Miljøvurderingsloven
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Definition af A, B og C sager(1).pdf

41245/18
41307/18
41212/18
52887/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
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at Tillæg 09 for Blåvand Zoo vedtages uden ændringer, og
at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget
tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Lokalplan for Blåvand Zoo

Dok.nr.: 16493
Sagsid.: 15/7274
Initialer: agsc
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo.
Forslaget har været i offentlig høring fra 19. januar til 16. februar 2018.
Lokalplanen giver sammen med kommuneplantillæg 09 mulighed for at udvikle
faciliteterne i Blåvand Zoo og etablere yderligere parkeringspladser samt
langtidsparkering. Med lokalplanen tilpasses planafgrænsningen desuden til de faktiske
brugsgrænser i området.
Ved høringsperiodens udløb var der indkommet to bemærkninger.
Energinet har oplyst, at de har et 150 kV jordkabel, der løber gennem området, og at der
er forskellige krav til beskyttelsen af dette anlæg.
Banedanmark har oplyst, at de ikke har bemærkninger.
Lokalplanområdet er delvist omfattet af lokalplan 05.01.L06 og helt omfattet af lokalplan
02.016.94, som vil blive henholdsvis delvist og helt aflyst med den endelige vedtagelse
af Lokalplan 05.01.L10.
Kommuneplantillæg 09 Blåvand Zoo skal vedtages, før lokalplanen kan vedtages
endeligt.
Sagen er en A-sag og skal endelig vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering
De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets
vurdering af
indkomne bemærkninger.
Det vurderes, at Energinets jordkabel allerede er behandlet i lokalplanen, men at det er
hensigtsmæssigt at tilføje tekst i lokalplanens redegørelse om respektafstand mv.

Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Miljøvurderingsloven

Økonomi
Ingen
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Bemærkninger samlet
Resumé af indkomne bemærkninger
Lokalplan 05.01.L10
Definition af A, B og C sager(1).pdf

41307/18
41212/18
41208/18
52895/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo vedtages med ovennævnte tilføjelse,
at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til
lokalplanforslaget tiltrædes, og
at Lokalplan 02.016.94 aflyses helt samt dele af Lokalplan 05.01.L06 inden for
lokalplanområdet.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Lokalplan for boligområde i Tistrup

Dok.nr.: 16625
Sagsid.: 17/2744
Initialer: mars
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 5. december 2017 forslag til Lokalplan 21.01.L05 Boligområde ved
Tistrup.
Boligområdet kommer til at indeholde ca. 21 matrikler udlagt til åben/lav og tæt/lav
bebyggelse. Etagehøjden er fastlagt til 1-1½ etage, jf. kommuneplanrammen for
området. Materialer er fastlagt til røde, brune, sorte, grå eller gule tegl, der fremstår som
blank eller pudset mur. Tage på husene skal være sorte og kan beklædes med tagsten i
tegl, fibercement, betontagsten eller tagpap. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt
område.
Boligområdet er udlagt med boligveje som stillevej med grøn rabat. Langs stamvejen er
der cykel-/gangsti. Stamvejen anlægges, så den i første omgang på en sikker måde kan
betjene boligområdet for senere at kunne udvides og omfatte perspektivområdet til
boliger, der er udlagt syd for boligområdet.
Lokalplanforslaget har været i høring hos naboer, matrikelejer, Udviklingsrådet i Tistrup
og Borgerforeningen i Tistrup. Der er modtaget 3 høringssvar.
 Banedanmark gør opmærksom på, at lokalplanen ligger tæt ved jernbanen med
dertilhørende regulativer
 ArkVest har indsendt høringssvar om, at der muligvis befinder sig fortidsminder
indenfor lokalplanområdet
 Tistrup Varmeværk foreslår, at en bestemt procentsats af bebyggelserne kan
opvarmes alternativt, mens resten skal opvarmes med fjernvarme.
I forbindelse med høringen er forvaltningen blevet opmærksom på vejstatus, således at
boligvejen i lokalplanen bliver angivet som privat/fællesvej og stamvejen som offentlig
vej.

Forvaltningens vurdering
Med lokalplanen får de kommende beboere et område med et fælles grønt område.
Vejene er lagt ud, så der er grønne rabatter langs vejen inde i boligområdet. Der er et
grønt område til fælles ophold. Lokalplanen lægger op til åbenhed i bebyggelsen og vil
være en god udvidelse af nye boligmatrikler i Tistrup.
Bemærkningerne fra høringen er så vidt muligt indarbejdet i lokalplanforslaget. Der er
ikke indføjet ændring i lokalplanen mht. etablering af fjernvarme. Der bliver mulighed for
fjernvarme i lokalplanområdet.
Lokalplanen behandles som en B sag

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
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Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter.
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Lokalplan 21.01.L05 boligområde ved Tistrup_.pdf
2 Åben Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan
21.01.L05 boligområde i Tistrup.pdf
3 Åben Samlede indkomne bemærkninger lokalplan 21.01.L05.pdf

50383/18
57034/18
59165/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Lokalplan 21.01.L05 Boligområde ved Tistrup vedtages med de foretagne ændringer,
og
at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til
lokalplanforslaget godkendes.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup

Dok.nr.: 16603
Sagsid.: 17/1694
Initialer: mars
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte 16. januar 2018 forslag til lokalplan 13.02.L01 for et
sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.
Lokalplanens formål er at skabe et attraktivt sommerhusområde i Houstrup.
Sommerhusområdet kommer til at indeholde ca. 35-45 nye sommerhusgrunde.
Etagehøjden er fastlagt til 1 etage, dog maksimalt 5 m over eksisterende terræn.
Materialer er fastlagt til blank, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning eller
som kombination af de nævnte materialer. Tage skal enten være tegl, fibercement, beton
eller tagpap. Tegl skal fremtræde i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød.
Fibercement, beton og tagpap må kun anvendes i sort. Solfangere og solcelleanlæg skal
indpasses i bygningens arkitektur, placeres plant med tagfladen og integreres i
tagfladens konstruktion. Bebyggelserne får adgang til et fælles grønt rekreativt område.
Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
Sommerhusområdet anlægges med en stamvej med en grøft. Grøften kan på én gang
fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede
overfladevand fra området.
Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for, at lokalplanområdet ved
digebrud ved enten Vesterhavet eller fra Ringkøbing Fjord, vil kunne blive oversvømmet
via Hejbøl Bæk, og området anlægges derfor med et dige, som omgiver hele
lokalplanområdet, og der etableres stipassager over diget.
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger. Der er modtaget 4
bemærkninger.
Bemærkningerne går på bekymring vedrørende et rørlagt vandløb, der går igennem
området, og som skal bruges til at afvande både lokalplanområdet og
sommerhusområdet vest for lokalplanens område. Der er ønske om, at kommunen skal
se på hele området ved Houstrup/Lønne ift. klimasikring og således ikke kun det givne
lokalplanområde.
Derudover har der været indvendinger imod at lade indkørsel til lokalplanområdet være
fra Søndervang, og den skulle ændres til Vestervang. Der har været bemærkninger om
grundstørrelser, hvor der er ønske om minimum 1.500 m2. Derudover har der været en
række bemærkninger om beplantning, tagmaterialer og adgangsveje i forbindelse med
byggemodning af lokalplanområdet.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at etablering af 35-45 nye sommerhusgrunde er i
overensstemmelse med Varde Kommunes strategiske mål om flere
overnatningsmuligheder. Det bliver indarbejdet i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal
forlægges ved lokalplanens realisering, så de afvandingsmæssige forhold for de øvrige
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sommerhusområder ikke forringes. Der bliver ikke foretaget yderligere tiltag i forhold til
klimasikring af området omkring Houstrup/Lønne.
Minimumsstørrelsen for matriklerne fastholdes på 1.251 m2. Den vejledende
udstykningsplan opererer med grundstørrelser mellem 1.251-2.500 m2
(minimumsstørrelse for sommerhusgrunde er ikke fastsat i KP rammen, men fastlagt til
1.200 m2. i henhold til Bygningsreglementet 2018). Ved at holde minimumsstørrelsen på
1.251 m2 undgås eventuel senere opdeling i 2 matrikler for grunde på 2.500 m2.
Forvaltningen vurderer, at vejadgangen skal fastholdes fra Søndervang. Forvaltningen
vurderer, at kommunen ikke ændrer på vejens udlagte dimensioner med tildeling af
vejret men udelukkende tildeler udstykningsområdet vejret til en del af vejen, ca. 120 m.
Det betyder, at der ikke etableres adgang fra Vestervang, og at den nye
grundejerforening skal indgå i vedligeholdelse af Søndervang, som er en privat fællesvej.
Forvaltningen er opmærksom på, at tildelingen af vejret får konsekvenser for den daglige
brug af vejen, fordi antallet af brugere på strækningen mellem kommunevejen
Vestervangvej og adgangen til udstykningsområdet vil stige. Vejen må dog anses for
dimensioneret hertil.
Forvaltningen vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige i planmæssige og trafikale
henseende.
I miljøscreeningen for lokalplanområdet er det vurderet, at er ikke er behov for at
udarbejde en miljøvurdering.
Lokalplanen er en B sag.

Konsekvens i forhold til visionen
I forbindelse med muligheden for at bygge sommerhus i Houstrup, får flere også
muligheden for at benytte de omkringliggende naturområder.
Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Miljøvurderingsloven
Økonomi
Ingen
Høring
Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 6 uger fra d. 26.01.2018 til d.
09.03.2018
Bilag:
1 Åben Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og
Vestervang i Houstrup_.pdf
2 Åben Resumé af indkomne bemærkninger Lokalplan 13.02.L01.pdf
3 Åben Samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.L01_.pdf

50253/18
56522/18
59128/18
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at lokalplan 13.02.L01 vedtages med de foretagne ændringer, og
at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til
lokalplanforslaget godkendes.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Til sikring af tilstrækkelig frirum (ud over selve sommerhuset) på de enkelte
sommerhusgrunde ønskes grundstørrelserne ændret til at skulle være på min.
1.500 m2.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen
x

V
Anders
Linde
x

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Bebyggelsesprocenten ønskes ændret fra 15 % til 10 %, så den svarer til
byggeprocenten i det tilstødende og vest for beliggende sommerhusområde
”Hejbøl” og til byggeprocenten i det seneste nye sommerhusområde langs
skinnecykelterrænet, hvor minimumsgrundstørrelserne endda er større.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen
x

V
Anders
Linde
x

V
Niels
Haahr
Larsen

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


For at imødegå en øget støjmæssig og trafikal belastning af det eksisterende
sommerhusområde vest for lokalplansområdet ønskes vejtilgangen til
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lokalplansområdet ændret til at ske fra den offentlige vej Vestervang, som ligger
nord for lokalplansforslaget. Herved kan postkasseplaceringer også ske på
Vestervang.
Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

x

x

x

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


For at ligestille og ensarte sommerhusområdernes synlighed i lokalområdet
ønskes der også i denne lokalplan indsat krav om, at husene, som bygges tættest
på Vestervang, skal have stråtag.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

x

x

x

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:


Beplantningsbælterne rundt om lokalplansforslaget ønskes at udgøre minimum 5
m, hvilket vil være med til at give lokalplansområdet et grønt indtryk og minimere
nabomæssige problemer i forhold til eksisterende sommerhusudstykninger i
området.

Forslaget blev sat til afstemning.
V
Preben
FriisHauge
For
Imod
x
Undlod

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

V
Niels
Haahr
Larsen

x

x

x

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Forslaget er hermed faldet.
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Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

For
Imod
Undlod

V
Preben
FriisHauge
x

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

x

x

V
Niels
Haahr
Larsen
x

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

C
Niels
Christiansen

x

x

x

Anbefalingen blev godkendt.
Niels Christiansen ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.
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Forslag. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum

Dok.nr.: 16286
Sagsid.: 17/9993
Initialer: agsc
Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet Forslag til kommuneplantillæg
15, som giver mulighed for at udvide centerområdet i Billum, så der kan etableres
butikker, erhverv, tankstation mv. ved rundkørslen i den vestlige del af byen.
Forslag til Tillæg 15 omfatter et område på 8.098 m2, der allerede delvist er udpeget som
centerområde i Kommuneplan 2017. Med tillægget udvides centerområdet i mindre
omfang mod vest. Det medfører, at en vejreservation til en forlængelse af Vestkystvejen
rykkes en smule længere mod vest. Derudover justeres den maksimale størrelse af den
enkelte butiks bruttoetageareal, jf. planloven. Inden for den eksisterende
kommuneplanramme 04.01.C02 må bruttoetagearealet af den enkelte butik ikke
overstige 1.000 m2. Rammen tilrettes, så bruttoetagearealet af den enkelte butik
maksimalt må være 1.200 m2, når det vedrører dagligvarer, og maksimalt 2.000 m2, når
det vedrører udvalgsvarer.
Kommuneplantillægget er derudover i overensstemmelse med retningslinjer og
tilkendegivelser i Kommuneplan 2017.
Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og
forslag til Lokalplan 04.01.L04.
Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan
04.01.L04 kan vedtages.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er relevant og i tråd med kommunens intentioner på
detailhandelsområdet at give mulighed for etablering af detailhandelsbutikker – herunder
en dagligvarebutik – i Billum. Der findes for nuværende ikke dagligvarehandel i byen.
På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal
miljøvurderes.
Forvaltningens vurderer, at sagen er en B-sag, hvor både forslag og endelig plan kan
vedtages af Udvalget for Plan og Teknik, fordi der kun sker mindre tilpasninger af
kommuneplanrammen for området.

Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Miljøvurderingsloven
Økonomi
Ingen
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Høring
Forslag til kommuneplantillæg 15 skal i offentlig høring i fire uger før planen kan
vedtages endeligt.
Bilag:
1 Åben Tillæg 15
2 Åben Miljøscreening
3 Åben Definition af A, B og C sager

43065/18
46730/18
35990/18

Anbefaling
Forvaltningen indstiller,
at Forslag til Tillæg 15 vedtages og sendes i offentlig høring i fire uger,
at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med
planforslaget, og
at sagen behandles som en B-sag.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Forslag. Lokalplan til butiksformål mv. i Billum

Dok.nr.: 16289
Sagsid.: 17/9992
Initialer: agsc
Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har i samarbejde med ansøger udarbejdet Forslag til Lokalplan 04.01.L04,
som giver mulighed for at etablere erhverv og detailhandel, herunder f.eks. butik til
dagligvarer eller udvalgsvarer samt tankstation og vaskehal.
Lokalplanområdet ligger nord for rundkørslen umiddelbart vest for Billum, og udgør et
areal på 8.098 m2.
Lokalplanområdet anvendes som landbrugsjord, og terrænet i området falder svagt fra
vest mod øst.
Den sydøstlige del af området er udlagt som byzone, mens resten af området ligger i
landzone. Hele området overføres til byzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
Lokalplanen sikrer en funktionel og trafiksikker vejbetjening til området fra den
befærdede Vesterhavsvej ved, at der etableres et nyt ben i den eksisterende rundkørsel.
På længere sigt er der planer om at etablere en omfartsvej nord om Billum, og det nye
ben skal kunne indgå i disse planer. Benet skal desuden fungere som adgangsvej til et
udlagt erhvervsområde nord for byen. Lokalplanens bestemmelser sikrer derfor, at der
reserveres areal til senere forlængelse af Vestkystvejen mod nord. Foreløbig gives
butiksområdet adresse på Vesterhavsvej.
Ved indkørslen til butikken skal der plantes solitære træer og grupperinger af lave buske.
Bebyggelse må højst opføres i to etager, og intet punkt af bygningens ydervæg eller
tagflade må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn. Det samlede areal til
butikker må maksimalt være 2.000 m2.
Der er udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 og
Forslag til Lokalplan 04.01.L04.
Lokalplanområdet er delvist omfattet af kommuneplanens rammeområde 04.01.C02,
hvor anvendelsen er fastlagt som centerområde. Der er derfor udarbejdet forslag til et
kommuneplantillæg, der omfatter hele lokalplanområdet.
Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Forslag til Lokalplan
04.01.L04 kan vedtages.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for etablering af
butik m.v. ved rundkørslen i Billum.
Der er udarbejdet et udkast til en udbygningsaftale, der skal offentliggøres sammen med
lokalplanforslaget. I henhold til udbygningsaftalen afholder ansøger udgifter til etablering
af de nødvendige vej- og stianlæg. Den planlagte vejløsning forudsætter dog, at en
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mindre del af cykelstien skal flyttes. Det betyder, at der bliver behov for, at Varde
Kommune afholder udgifter til ekspropriation af et mindre areal til dette formål.
På baggrund af miljøscreeningen vurderer forvaltningen, at planforslaget ikke skal
miljøvurderes.
Forvaltningen vurderer sagen som en B-sag, hvor både forslag og endelig plan kan
vedtages af Udvalget for Plan og Teknik.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Kommuneplan 2017
Planloven
Miljøvurderingsloven
Økonomi
Ingen
Høring
Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i fire uger, før planen kan vedtages endeligt.
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben

Lokalplan 04.01.L04
Miljøscreening
Udbygningsaftale m. underskrift og bilag
Bilag til udbygningsaftale
Samlet fuldmagt til udbygningsaftalen.pdf
Definition af A, B og C sager

47183/18
46730/18
53965/18
47184/18
51251/18
35990/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Forslag til lokalplan 04.01.L04 vedtages og sendes i offentlig høring i fire uger,
at den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidig med
planforslaget,
at udkast til udbygningsaftale vedtages og offentliggøres, og
at sagen behandles som en B-sag.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Forslag - Blåvand Udviklingsplan

Dok.nr.: 16587
Sagsid.: 17/9737
Initialer: joni
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet har prioriteret hvilke byer, der tilbydes bistand til at få udarbejdet en
udviklingsplan, herunder kommunens 4 kystbyer. Forvaltningen har faciliteret en proces
med udarbejdelse af en udviklingsplan for Blåvand. I processen deltog de
erhvervsdrivende, grundejerforeningerne og borgerforeningen. Forløbet bygger på to
produktive workshops og en lancering på Tirpitz 27. februar 2018. Udviklingsplanen for
Blåvand 2025 – ’Nordens førende og mest attraktive kystferieby’ følger op på en tidligere
udviklingsplan fra 2012. Planen udpeger 3 hovedindsatsområder i Blåvand og indeholder
11 konkrete idéer til projekter, der kan igangsættes.
En udviklingsplan er en plan, der udstikker visioner og retninger for udviklingsinitiativer i
et givet område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og den er
derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog være med til
at danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det
omfang den vedtages politisk.
Den lokale organisering bygges som udgangspunkt op omkring Blåvand Udvikling eller en
tilsvarende nystiftet forening, der arbejder med at vejlede og assistere projekternes
tovholdere med at implementere udviklingsplanens projekter. Derudover peges der i
planen på et tættere samarbejde med Varde Kommune om realiseringen af planen i form
af et partnerskab.
Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering.
Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge
om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Blåvand er et godt udgangspunkt for den
videre udvikling af Blåvand som kystdestination, til ’ Nordens førende og mest attraktive
kystferieby’ med mange kvaliteter og aktiviteter for alle gæster. Realisering af planen vil
bidrage til Blåvand som attraktion, og afledt deraf turismeudviklingen.
Projekterne omkring ’By- og naturrum’ og ’Basisfaciliteter og infrastruktur vil genskabe
Blåvand bymidte og feriehusområderne med en unik identitet, og samtidig indtænke
basisfaciliteterne og infrastrukturen.
Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt, at den nye organisering i Blåvand
indgår i et partnerskab med Varde Kommune til understøttelse af planen, herunder
eksempelvis hjælp til og vejledning om fundraising og projektledelse.
Udviklingsplanen bør sendes i offentlig høring i henhold til gældende retningslinjer, inden
den tiltrædes som retningsgivende for Varde Kommunes videre planlægning og initiativer
i Blåvand.
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Konsekvens i forhold til visionen
Udviklingsplanen for Blåvand 2025 skaber en god balance mellem benyttelse og
beskyttelse af naturen. Det betyder blandt andet, at nuværende stiforløb forbedres og
udbygges med oplevelsesloops, at nye forløb anlægges med boardwalks, ligesom
strandaktiviteter vil finde sted i afgrænsede zoner.
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Ingen
Høring
Udviklingsplanen foreslås sendt i offentlig høring i fire uger, inden forelæggelse for
Byrådet.
Bilag:
1 Åben Blåvand udviklingsplan 2025

50460/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at forslag til Blåvand Udviklingsplan tiltrædes som Varde Kommunes forslag til en
visionsplan for den videre udvikling af Blåvand,
at udviklingsplanen sendes i fire ugers offentlig høring inden forelæggelse for Byrådet, og
at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet ved indgåelse af et
partnerskab med den nye organisering i Blåvand med henblik på at understøtte
udviklingsplanens enkelte projekter.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Ansøgning. Udskiftning af tag - Nørregade 47 og 49, Varde

Dok.nr.: 16594
Sagsid.: 17/12256
Initialer: bmol
Åben sag

Sagsfremstilling
Ejerne af Nørregade 47 og 49 i Varde har søgt om udskiftning af tagbeklædningen. I
stedet for eksisterende rød gl. dansk vingetegl ønskes Jacobi Z5 Classic dyb vingefals
tagsten i lys naturrød og uden overfladebehandling.
Bygningerne Nørregade 47 og 49 er opført i midten af 1980’erne som kopier af gamle
huse Kopihusene er ”født” med tagsten i gl. dansk vingetegl, jf. foto i bilag.
I den gældende lokalplan fra 2015 er Nørregade 47 og 49 sammen med Nørregade 51
udpeget som ”Bygninger uden klassificering af stilart” (BU). Lokalplanen inddeler
bygningerne i forskellige stilarter. Afhængig af hvilken stilart den pågældende bygning
tilhører, får den tildelt en klassificering. I lokalplanens redegørelsesdel påpeges det, at
huse med klassificeringen BU også er bevaringsværdige.
Ansøger henviser til, at naboejendommen Nørregade 51 i 2013 fik tilladelse til oplægning
af Jacobi Z5 Classic dyb vingetagsten i lys naturrød og uden overfladebehandling, jf.
vedhæftet bilag. Dispensationen til dette skete på grundlag af den tidligere lokalplan,
hvor Nørregade 51 ikke var udpeget som bevaringsværdig.
Lokalplanens formål er bl.a. ”at sikre, at bevaringsværdige bygninger med den
oprindelige arkitektur og det håndværksmæssige særpræg fastholdes,” og endvidere ”at
sikre, at Varde midtbys bygninger renoveres, om- og tilbygges i respekt for husets
oprindelige stilart og kvaliteter,”
Tilladelse til udskiftning af tagbeklædning skal opnås hos Varde Kommune, før arbejdet
igangsættes, jf. lokalplanen § 7.0.1.
Bestemmelser om tage for de pågældende bygninger er endvidere ifølge lokalplanen §
7.3.2, at ”tage skal dækkes med naturrøde vingetegl*, skifer eller fibercementskifer.”
*-markeringen henviser til en uddybning i margenen: ”Ønskes der anvendt vingetegl
med fals kræves det at tagstenen har samme form, farve og overflade som gammel
dansk vingetegl.”
Den ansøgte vingefals tagsten har ikke samme form og farve som gammel dansk
vingetegl.
Det ansøgte forudsætter derfor en dispensation fra lokalplanen.
En vingetagsten med fals af ovennævnte type adskiller sig – udover hvad angår form og
farve - også fra gammel dansk vingetegl ved, at den kræver et plant og præcist
lægteunderlag, for at stenene kan ”låse” hinanden i falsen. De ligger mere ensartet og
præcist end traditionel gammel dansk vingetegl. Udtrykket bliver derfor mere ensartet og
”maskinelt” end det oprindelige udtryk, hvilket ud fra et bevaringssynspunkt vurderes
ikke at være specielt troværdigt.
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Bevaringsforeningen i Varde har udtalt, at de nuværende lokalplansbestemmelser for
området bør fastholdes, og at man således anbefaler at der gives afslag, jf. vedhæftede
udtalelse.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at en dispensation vil danne præcedens hvad angår tagsten for
Varde midtby.
Det er umiddelbart svært at finde argumenter for, hvorfor andre indenfor
lokalplanområdet så også skulle have en dispensation til enten det samme eller en anden
type tegltagsten, som heller ikke er mage til gammel dansk vingetegl.
Gammel dansk vingetagsten låser ikke hinanden indbyrdes, sådan som tagsten med fals
gør. De kan derimod optage små forskelle. Man kan sige, at de ligger mere som
”fiskeskæl” og kan optage indbyrdes skævheder.
En del af Varde midtbys ”DNA” er netop gammel dansk vingetegl, og formålet med den
bevarende lokalplan er bl.a. at fastholde Varde midtbys ”DNA”.
Forvaltningen vurderer, at der skabes en præcedens, som kan få utilsigtede følger
indenfor lokalplanområdet, hvis der gives dispensation til ovennævnte Jacobi Z5 Classic
dyb vingefals tagsten på de to adresser.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Lokalplan 23.01.L02 Bevaring af Varde midtby
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben

Luftfoto Nørregade 47, 49 og 51.pdf
Nørregade foto 47, 49 og 51.pdf
Oversigtskort.pdf
Svar til VK vedr. Nørregade 47 0g 49 Varde.doc

45982/18
47356/18
48635/18
54244/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at der gives afslag til den ansøgte vingefalstagsten.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
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Anbefalingen blev godkendt
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Ansøgning. Genanvendelse af regnvand

Dok.nr.: 16547
Sagsid.: 18/3177
Initialer: anjg
Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra en borger, som ønsker fritagelse for eller
reduktion af vandafledningsafgiften ved genanvendelse af regnvand til toiletskyl og
tøjvask.
Dette er den første henvendelse af den art forvaltningen har modtaget, og kommunen
har ikke tidligere taget stilling til dette.
På grund af klimaforandringerne får vi flere og kraftigere regnskyl. Det betyder, at store
mængder regnvand med jævne mellemrum skal håndteres lokalt. Det kan være en
udfordring at lede vandet bort, og en løsningen kan være at genbruge noget af vandet til
f.eks. tøjvask, toiletskyl og havevanding. Samtidig reduceres forbruget af drikkevand, og
det kan nedsætter belastning på kloakker og vandløb. Regnvand der anvendes til
toiletskyl og tøjvask afledes i kloakerede områder stadigvæk til en spildevandsledning og
renses på renseanlæg med omkostninger til følge.
Nogle genbruger regnvand for at spare penge, men for mange er genbrug af regnvand
en simpel og logisk måde at udvise ressourcebevidsthed på. Opsamlet regnvand, der
anvendes til toiletskyl og tøjvask nedbringer typisk en husstands samlede forbrug af
drikkevand med 20-30 %. Det bløde regnvand nedsætter også forbruget af
afkalkningsmidler, sæbe og skyllemidler, som ellers belaster spildevandsrensningen og
kvaliteten af slam og renset spildevand, som udledes til recipienten.
Ved opsamling og genanvendelse af regnvand til f.eks. tøjvask og toiletskyl, gælder der
særlige regler pga. fare for forurening af drikkevandet. Der skal derfor bl.a. installeres et
separat rørsystem til regnvandet, som sikrer, at det ikke får kontakt med
drikkevandssystemet.
Til parcelhuse ligger anlægsprisen på et regnvandsanlæg typisk omkring 30-45.000 kr.
Der er mulighed for at nedsætte vandafledningsafgiften eller lade den bortfalde for den
opsamlede regnvandsmængde, som efter brug afledes til kloak eller privat
spildevandsanlæg.
Dette kræver, at der installeres et tilstrækkeligt antal vandmålere på systemet, der bl.a.
registrerer mængden af vand fra tanken til toilet og tøjvask.
Genanvendelse af regnvand overvejes specielt i følgende situationer:
•
•
•

I områder, hvor der er ønske om at reducere forbruget på drikkevandsressourcer,
fordi den anvendte regnvandsmængde vil resultere i en tilsvarende besparelse på
forbruget af drikkevand
Hvor recipienten er hårdt belastet af tilledning af regnvand, og hvor denne løsning
kan bidrage til at reducere belastningen
Hvor vanskelige nedsivningsforhold gør løsningen interessant, evt. som en
supplerende metode, som muliggør lokal håndtering af den samlede mængde
tagvand
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Forslaget har været i høring hos DIN Forsyning A/S. I deres betalingsvedtægt står der:
”I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til
Selskabets spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som
udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette
gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds
fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand, opsamlet
tag- og overfladevand, der erstatter en del af det normale vandforbrug samt vand fra
grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder og perkolat fra lossepladser, der
særskilt tillades tilledt Selskabets spildevandsanlæg.”
DIN Forsyning A/S mener derfor ikke, at der kan gives fritagelse/nedsættelse af
vandafledningsbidraget. De mener ikke, at de som forsyningsselskab vil få en reduktion
af belastningen på kloaksystemet. Det er den samme mængde vand, der fremadrettet
skal anvendes til toiletskyl/vaskemaskine, nu kommer vandet blot fra regnvandet.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at vi enten kan følger den nuværende betalingsvedtægt, hvor
borgere, der genanvender regnvand skal betale afledningsbidrag på lige fod med de
borgere, som ikke genanvender deres regnvand.
Den anden mulighed er, at vi kan anmode DIN Forsyning A/S, om at ændre deres
betalingsvedtægt, så borgere der genanvender deres regnvand, enten kan få nedsat
afledningsbidraget eller helt slippe for at betale det.

Konsekvens i forhold til visionen
Hvis flere borgere genanvender regnvand til tøjvask og toiletskyl, vil det hjælpe med at
værne om miljøet.
Retsgrundlag
Rørcenter-anvisning 003, genbrug af regnvand, 4.udgave
Miljøstyrelsens hjemmeside
Lov om planlægning (planloven)
Byggeloven
Autorisationsloven
Vandforsyningsloven
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Betalingsvedtægt for Esbjerg og Varde
2 Åben SV: Høring - Genanvendelse af regnvand - Vandafledningsbidrag
3 Åben Rorcenter-anvisning 003- Brug af regnvand- 4. udgave.pdf

47066/18
46693/18
42732/18
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at DIN Forsyning A/S’ betalingsvedtægt følges, så borgere, der genanvender regnvand
skal betale afledningsbidrag på lige fod med de borgere, som ikke genanvender deres
regnvand.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt med den kommentar, at ansøgers initiativ findes sympatisk
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Forlængelse af Affaldsplan 2013-2018

Dok.nr.: 16678
Sagsid.: 16/5782
Initialer: lund
Åben sag

Sagsfremstilling
EU har de sidste 3 år arbejdet for at vedtage nye direktiver på affaldsområdet. Som et
led i dette arbejde skal Miljøstyrelsen vedtage en ny national affaldsplan, som stiller
konkrete mål for alle kommuner. Direktiverne indeholder en række væsentlige ændringer
om bl.a. affaldsdefinitioner og genanvendelsesmål, som den nationale og de kommunale
affaldsplaner skal være med til at realisere.
Varde Kommune er forpligtet til at vedtage en affaldsplan, som beskriver mål og
initiativer på affaldsområdet i den konkrete planperiode.
Miljøstyrelsen meddelte i marts 2018, at den nationale affaldsplan forventes sendt i
høring i 2019 og udgivet primo 2020. Det betyder, at kommunerne ikke behøver at
udarbejde nye lokale affaldsplaner før 2020. Kommuner med affaldsplaner, der udløber
inden 2020, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode. Varde
Kommunes nuværende Affaldsplan gælder til og med 2018.
Forvaltningen har iværksat udarbejdelsen af den næste affaldsplan, som efter planen
skulle være besluttet i indeværende år.
Varde Kommune har følgende muligheder:
 Forlængelse af planperioden for den gældende affaldsplan indtil 2020
 Fortsættelse af arbejdet med en ny affaldsplan som planlagt.
I sidstnævnte tilfælde skal vi være klar til eventuelt at opdatere affaldsplanen, når den
næste nationale affaldsplan kommer.
Sammenhæng med Varde Affalds udbud af husstandsindsamling
Udbuddet for den nuværende ordning for husstandsindsamling af husholdningsaffald
udløber i september 2019.
Miljøstyrelsen har skrevet, at EU-direktivet indeholder et krav om separat indsamling af
organisk affald fra 2023. Derfor skal byrådet i indeværende år tage stilling til en ny
ordning for indsamling af husholdningsaffald, uanset hvilken løsning der vælges for
udarbejdelse af affaldsplanen. Dermed kan der tages højde for det i det kommende
udbud.
Når en ordning ændres eller en ny etableres, skal det relevante regulativ revideres.

Forvaltningens vurdering
EU-direktiverne betyder en omfattende regelændring i dansk lovgivning, og det er for
nuværende ikke klart, hvordan disse skal implementeres. Forvaltningen vurderer derfor,
at det vil være mest hensigtsmæssigt at forlænge planperioden for den nuværende
affaldsplan til 2020.
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Forvaltningen vurderer, at etablering af nye husstandsindsamlinger ikke strider mod den
nuværende affaldsplan. Forlængelse af planperioden vil derfor ikke have indflydelse på
Varde Affalds næste udbud af husstandsindsamling.
Vurderingen er foretaget ud fra en samlet afvejning af den bedste ressourcemæssige
fordeling.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at planperioden for den nuværende affaldsplan forlænges til 2020.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Kystsikring ved Blåvand

Dok.nr.: 16531
Sagsid.: 16/11980
Initialer: mele
Åben sag

Sagsfremstilling
Ved budgetlægning for 2018-2021 blev der ikke afsat midler til kystsikring ved Blåvand,
fordi det ikke var afklaret, hvad de varslede ændringer af kystbeskyttelsesloven ville
indebære. Med lovændringen er formålsbestemmelsen ændret med henblik på at give
bedre rammer for at kystbeskytte på den måde, som den enkelte grundejer måtte ønske.
En kommende ændringslov forventes derfor alene at flytte opgaver efter
kystbeskyttelsesloven til kommunerne.
Blåvand Grundejerforening har rettet henvendelse til Varde Kommune med et ønske om
at få en ens målsætning for kystbeskyttelse på hele strækningen, bl.a. fordi de senere
års storme har reduceret stranden betydeligt visse steder.
På den baggrund, og fordi Varde Kommunes Fællesaftale for kystbeskyttelse ved Blåvand
2014-2018 med Kystdirektoratet (KDI) udløber ved udgangen af 2018, er det aktuelt at
tage en principbeslutning om kystsikring ved Blåvand og Varde Kommunes rolle heri.
I fællesaftalen er målsætningen for kystbeskyttelsesindsatsen langs den ca. 6 km lange
strækning forskellig, fordi strækningen er opdelt i delstrækninger.


Fra ishuset til høfde 1 er målsætningen naturlig tilbagetrækning. Det betyder, at
der ikke vil ske nogen egentlig kystbeskyttelsesindsats på strækningen i
aftaleperioden. KDI har valgt denne målsætning, fordi der ikke er umiddelbar fare
for skade på infrastruktur, da der er en mindre sandpude foran husene.
Sandpuden gør, at den nødvendige beskyttelse kan udføres på et senere
tidspunkt.



Fra høfde 1 til 6 er målsætningen standsning af den naturlige tilbagerykning. KDI
er forpligtet til at sikre Blåvand by mod oversvømmelse. Det sker ved
kystbeskyttelse af denne strækning, primært i form af sandfodring.



Fra høfde 6 til 10a er målsætningen halvering af den naturlige tilbagerykning.
Målsætningen gør, at faren for klitgennembrud fortsat øges, men kystbeskyttelsen
forhaler denne proces.

De nuværende målsætninger forventes overholdt med en årlig økonomisk ramme på 2,9
mio. kr. (prisniveau 2014). Det lokale bidrag udgør 500.000 kr. i aftaleperioden. Af dette
beløb finansieres 100.000 kr. af en grundejerforening og én virksomhed, mens resten
finansieres af kommunen.
Der har været afholdt møde med KDI med henblik på at klarlægge, om der kan indledes
forhandlinger om en ny fællesaftale, og der er løbende dialog med grundejerforeningerne
om ønsker til en sådan fællesaftale.
Status er, at KDI på nuværende tidspunkt ikke har fået mandat til at indlede
forhandlinger om en ny fællesaftale, men stiller faglig viden til rådighed. Udmeldingerne
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om kystbeskyttelse følges derfor nøje med henblik på at indlede forhandlinger, når der er
grundlag for det.
Blandt grundejerforeningerne tegner sig et billede af, at de ønsker en ændret målsætning
for delstrækningen fra ishuset til høfde 1, så målsætningen er ens på hele strækningen,
men det er fortsat uvist i hvilken grad, grundejerforeningerne kan opnå enighed om at
bidrage til medfinansieringen.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at der ved indgåelse af en aftale om kystbeskyttelse for Blåvand
med KDI vil ske en forbedret beskyttelse. Med den nuværende målsætning vil det
primært være strækningen fra høfde 6 til 10a, som opnår forbedret kystbeskyttelse, men
med samme målsætning for hele strækningen fra ishuset til høfde 10a øges
kystbeskyttelsesindsatsen.
I Miljø- og Fødevareministeriets Kystanalyse fra 2016 er der gennemført en screening
med henblik på at kortlægge, hvor kystbeskyttelsesbehovet er størst. Det fremgår heraf,
at der er behov for erosionsbeskyttelse på strækningen.
Når Kystdirektoratet har mandat til at indgå i forhandlinger om en ny fællesaftale, bør
Varde Kommune indgå heri med henblik på som minimum at opnå en målsætning og en
finansieringsmodel som i den nuværende aftale.
Før indgåelse af en aftale med KDI bør der foreligge skriftlig tiltræden fra de hidtidige
bidragydere, om at disse ønsker
1) at fortsætte den økonomiske medfinansiering med samlet 100.000 pr. år i
aftaleperioden (status quo)
2) at øge den økonomiske medfinansiering eller
3) at reducere betalingen eller ingenting betale til kystbeskyttelse.
Samtidig bør det afklares, om de øvrige grundejerforeninger og interessenter kan blive
enige om at tiltræde medfinansieringen, herunder i hvilken størrelsesorden. I
bekræftende fald bør målsætningen for kystbeskyttelse søges øget i en kommende
aftale.
I tilfælde af, at der ikke kan findes den ønskede lokale medfinansiering, ser forvaltningen
to alternative løsninger. Den ene mulighed er, at der ikke sker kystbeskyttelse ud over
strækningen fra høfde 1 til 6, som KDI er forpligtet til at sikre. Den anden mulighed er,
at kommunen rejser en egentlig kystsikringssag efter kystbeskyttelseslovens § 1a.
Denne løsning vil efter forvaltningens vurdering, resultere i en væsentlig større udgift for
de grundejere, der vil opnå gavn af beskyttelsen.
Kystsikring i Danmark sker efter princippet om, at grundejere, der nyder gavn af
kystsikringen, selv betaler herfor. Ud fra en økonomisk betragtning vurderer
forvaltningen ikke, at det vil være realistisk at finansiere en øget kystsikring gennem
kommunale midler. Hvis der blandt grundejerne er et ønske om en øget kystsikring, vil
denne derfor skulle finansieres 100 % af grundejerne.

Retsgrundlag
Kystbeskyttelsesloven
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Økonomi
Ved opnåelse af privat medfinansiering på minimum 100.000 kr. pr. år i aftaleperioden
som hidtil, vil der for at opretholde den hidtidige aftales målsætning for kystbeskyttelse
skulle afsættes 400.000 kr./år i aftaleperioden som en anlægsbevilling.
Rammerne for anlægsbudgettet for 2019 er udnyttede, og derfor vil midler til kystsikring
kunne findes ved udsættelse af allerede budgetterede anlægsprojekter for det tilfælde, at
der indgås en ny fællesaftale.
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at forvaltningen gives mandat til at fortsætte forhandlingerne med
grundejerforeningerne, så den nuværende medfinansiering som minimum opretholdes,
at forvaltningen gives mandat til at indgå i kommende forhandlinger om en ny
fællesaftale med KDI, så den nuværende målsætning for kystbeskyttelsen som minimum
opretholdes,
at ovenstående mandat i begge tilfælde er betinget af, at det på budgetseminaret
fastlægges, om der afsættes midler til fremtidig kystsikring, og
at den kommunale udgift medtages som et årligt anlægsønske til budget 2019-2022.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev sat til afstemning.

For
Imod
Undlod

V
Preben
FriisHauge
x

V
Peter
Nielsen

V
Anders
Linde

x

x

V
Niels
Haahr
Larsen
x

A
Søren
Laulund

A
Jan
Lings

x

x

C
Niels
Christiansen
x

Anbefalingen et er hermed vedtaget.
Niels Christiansen ønskede tilføjet, at idéen om fælles aftale er god, men at kommunen
ikke bør deltage i finansiering af kystsikringen.
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Udviklingsplaner. Retningslinjer for pulje - 2018

Dok.nr.: 16729
Sagsid.: 18/3985
Initialer: herg
Åben sag

Sagsfremstilling
Forvaltningen orienterede ved udvalgsmødet 18. januar 2018 om ændringer til
oplysninger/retningslinjer for ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”.
Ved behandling af ansøgninger til 1. ansøgningsrunde i februar 2018 er det fundet
hensigtsmæssigt at foretage enkelte tilføjelser til retningslinjerne for puljen, herunder en
retningslinje om forprojekter og en præcisering i opgørelse af frivillig arbejdskraft.
Forvaltningen sender hermed oplysninger og retningslinjer til godkendelse ved Udvalget
for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at retningslinjerne overordnet set fungerer i den nuværende
form.
Forvaltningen vurderer dog, at det vil være hensigtsmæssigt at tilføje en retningslinje for
fremtidig behandling af forprojekter om, at der maksimalt kan ydes tilskud på 50.000 kr.
til et forprojekt. Derudover tilføjes en retningslinje om oversigt over frivilligt arbejde,
som sikrer fokus på dette i forbindelse med udbetaling af medfinansiering.
Forvaltningen vurderer desuden, at de byer, der har arbejdet med udviklingsplaner i
henhold til f.eks. ”Blomstrende landsby”, eventuelt med udbygget projektkatalog, skal
kunne indgå på lige fod med udviklingsplaner i andre af kommunens byer og dermed
sikres mulighed for vejledning og tilskud via puljen.

Konsekvens i forhold til visionen
Mange projekter i udviklingsplansøjemed forholder sig i større eller mindre grad til
visionen. Puljen er dermed med til sikre et fortsat fokus på visionen og visionsarbejdet.
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Budget tildelt i ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner”.
Høring
Ingen.
Bilag:
1 Åben Retningslinjer - Pulje til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner
2018.pdf

57538/18
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at retningslinjerne til ”Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner” vedtages
med de nævnte tilføjelser, og
at udviklingsplaner i henhold til f.eks. ”Blomstrende landsby”, eventuelt med udbygget
projektkatalog, kan indgå på lige fod med lignende udviklingsplaner i kommunen.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Udviklingsplaner. Tilskud til realisering projekter

Dok.nr.: 16622
Sagsid.: 18/3416
Initialer: herg
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalget for Plan og Teknik har i 2018 afsat 4,1 mio. kr. i en pulje til realisering af
byfornyelse og udviklingsplaner. Der er modtaget 9 ansøgninger om tilskud.
Ansøgningerne er fordelt på otte byområder: Alslev (1), Lydum (1), Outrup (1), Sig (1),
Starup-Tofterup (2), Tistrup (1), Vejers (1) og Ølgod (1).
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at 8 af ansøgningerne kan godkendes i henhold til Udvalgets
retningslinjer. 1 ansøgning bør meddeles afslag, fordi det ansøgte vurderes at være
kommunal støtte til en selvejende institution. Forvaltningens vurdering af de enkelte
ansøgninger fremgår af bilag.
Generelt er projekterne meget realistiske, og de har i mange tilfælde hel eller delvis
finansiering på plads, herunder ”Lys på stierne” (Ølgod) med tilsagn om 200.000 kr. ikke
kommunal medfinansiering og ”NaturHuset” (Starup-Tofterup) med tilsagn om 400.000
kr. Derudover er der en høj grad af frivilligt arbejde i projekterne. Det frivillige arbejde er
i tråd med, at der i budgettet kan indgå 250 timers frivilligt arbejde takseret til 100 kr. pr
time. Projekterne budgetterer umiddelbart korrekt i forhold til mængden af timer, der
kan indgå i budgettet.
Der anbefales tilskud til to forprojekter, hvoraf et er ansøgt som et egentligt projekt. Det
er dog vurderet, at projektet er for ukonkret i forhold til det ansøgte beløb. Derfor
tilbydes projektet finansiering til forprojekt.
To projekter afviger fra kravet om 50 % medfinansiering. Det anbefales, at disse
projekter tildeles midler svarende til 50 % med krav om, at der findes medfinansiering
på 50 %.
Forvaltningen anbefaler således, at Udvalget bevilliger tilskud til 8 ud af de 9 projekter.
Disse projekter vil bidrage aktivt til at gøre byerne og deres opland mere attraktive for
besøg og bosætning. I alt anbefales bevilling af tilskud på ca. 1,1 mio. kr. Herefter
resterer ca. 3 mio. kr. til næste ansøgningsrunde i august 2018.
Projekt
Alslev Engpark
Nytænkning af Lydum
Stadion
Det gamle mejeri i Outrup,
forprojekt
Sig Naturpark
NaturHuset, StarupTofterup

Ansøgt beløb (maks. 50 %
kommunal
medfinansiering)
49.000 kr.
19.199 kr.

Anbefalet tilskud (kr.)

150.000 kr. +moms

Til forprojekt:
maks. 50.000
Til forprojekt:
maks. 50.000
380.000 kr.

500.000 kr.
380.000 kr.

49.000 kr.
20.000 kr.
50 % dog
kr.
50 % dog
kr.
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Renovering af
servicebygning,
Naturuniversitetet i Starup

337.750 kr.

Videreudvikling af ”Digital
Stationsby”, Tistrup

38.384 kr.

Strandbyen i klitterne,
Vejers

260.000 kr. (over 50 %)

Lys på stierne, Ølgod

120.000 kr.

18-04-2018
175.000 kr. Projektet ses
som separat projekt ift.
etableret Naturuniversitet i
Starup. Der stilles krav om
50 % medfinansiering af
restbeløbet til renovering af
servicebygningen.
Der meddeles afslag, da
denne type projekt
henhører under Udvalget
for Kultur og Fritid.
175.000 kr. Der henvises
til kravet om 50 %
medfinansiering.
120.000 kr.

Konsekvens i forhold til visionen
Flere ansøgere har indtænkt visionen i deres projekter, herunder Alslev Engpark og Sig
Naturpark, der skal medvirke til at øge byernes attraktivitet og dermed styrke
bosætningen via fastholdelse og/eller tiltrækning.
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Tilskud bevilliges inden for Udvalgets budget til byfornyelse og realisering af
udviklingsplaner. Der er i 2018 afsat 4,1 mio. kr. til puljen. Der resterer efter bevilling af
tilskud ved 1. ansøgningsrunde 3.081.000 kr. til 2. ansøgningsrunde 2018.
Høring
Ingen.
Bilag:
1 Åben Resume af ansøgninger 2018 ansøgningsrunde 1 feb

45175/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at de foreslåede tilskud og afslag godkendes.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Anbefalingen blev godkendt
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Ændring af mødedato

Dok.nr.: 16744
Sagsid.: 17/8095
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling
Udvalgsformanden har behov for at udvalgsmødet 15. maj 2018 flyttes.
Han foreslår, at mødet afholdes 16. maj 2018 i tidsrummet fra kl. 08.00 – 12.00.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at mødet kan afholdes 16. maj 2018 fra kl. 08.30 – 12.00.
Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Forretningsorden for Udvalget for Plan og Teknik
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Udvalgets møde i maj afholdes 16. maj 2018 fra kl. 8.30 til 12.00.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Udvalget besluttede, at mødet holdes 22. maj 2018 fra kl. 12.00-15.00.
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Budget 2019 - Omprioriteringskatalog 1 %

Dok.nr.: 16652
Sagsid.: 18/3553
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog 6. marts 2018 budgetproceduren for budget 2019-2022.
Det blev samtidig besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog
for 2019 med forslag til besparelse på 1 % af serviceudgifterne. Den samlede besparelse
udgør godt 20 mio. kr.
For Udvalget for Plan og Teknik udgør besparelsen 1,1 mio. kr.
Udvalgets budget er fordelt på hovedkonti således (specifikation i bilag):
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
02 Transport og infrastruktur
I alt

38,8 mio. kr.
81,7 mio. kr.
120,5 mio. kr.

Forvaltningens forslag til procentvis fordeling:
Vej og Park
Teknik og Miljø
Borgerservice (kollektiv trafik)
I alt

0,95
0,20
0,25
1,40

mio.
mio.
mio.
mio.

kr.
kr.
kr.
kr.

0,45
0,45
0,05
0,10
0,10
0,25
1,40

mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.
mio.

Forvaltningens forslag er fordelt således (beskrivelser i bilag):
Vej og Park
Vej og Park
Vej og Park
Teknik og Miljø
Teknik og Miljø
Borgerservice
I alt

Privatisering af vandløb/oprensning af søer *
Asfaltkonto
Vedligeholdelse af søer
Vedligeholdelse af naturstier
Vedligeholdelse af bygninger
Optimering af kollektiv trafik

Beløbene er pr. år i perioden 2019-2022.
*) Besparelsen kan ikke realiseres i 2019, hvor beløbet kan tages af maskinkontoen.
Til orientering er der vedhæftet bilag med oversigt over forslag til råderumskatalog for
tidligere år.

Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
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Retsgrundlag
Varde Kommunes budgetprocedure for budget 2019-2022
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben
7 Åben
8 Åben
9 Åben

Økonomirapport - overblik over økonomi, Udvalget for P &T
Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Maskinkonto
Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Astfaltkonto
Omprioteringsforslag - Udvalget P & T - Søvedligehold
Omprioriteringsforslag - P & T - Vedligehold af naturstier
Omprioriteringsforslag - P&T - Bygningsvedligehold
Omprioteringsforslag - Udvalget P&T Optimering af kollektiv trafik
Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Totalskema
Effektiviserings- og prioriteringskatalog 2018 -2021 Udvalget for
Plan og Teknik

53282/18
53066/18
53058/18
53052/18
53028/18
53010/18
53006/18
53143/18
53483/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at Forslag til Udvalget for Plan og Tekniks bidrag til omprioriteringskataloget drøftes.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Drøftet

Side 218

Udvalget for Plan og Teknik

18-04-2018

100. O Forsøg med ændret slåning af vejrabatter
Dok.nr.: 16309
Sagsid.: 18/2233
Initialer: klbf
Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunens Grønt Råd har efter forespørgsel fra Danmarks Naturfredningsforenings
(DN) repræsentant drøftet kommunen praksis for slåning af vejrabatter. DN påpegede ud
fra konkrete eksempler, at slåning af vejrabatter midt på sommeren er uhensigtsmæssigt
for de vilde dyr og planter, der forekommer i vejrabatterne.
Resultatet af drøftelsen i det Grønt Råd blev en aftale om, at forvaltningen som et forsøg
afprøver en ændret drift på nogle strækninger. Udpegningen af de strækninger er sket i
samarbejde med DN.
Praksis af forslåning af de strækninger der indgår i projektet vil være, at de tidligst
klippes medio september. For at sikre mod opvækst af træer og buske slås der som
minimum hvert andet år. Undtaget for ordningen er dog arealer, hvor det ud fra et
trafiksikkerhedsmæssigt hensyn er nødvendigt med slåning.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at forsøget vil være med til at løfte kommunens naturpolitik.
Justering af slåningen af de udvalgte forsøgsstrækninger forventes i sommerperioden at
give en oplevelse af vejrabatter med flere blomstrende planter.
Konsekvens i forhold til visionen
Forsøget forventes at give en positiv oplevelse af de omfattede vejrabatter.
Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Kort rabatklipning.pdf

48555/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
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Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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101. O Rottebekæmpelse i Varde Kommune i 2018
Dok.nr.: 16489
Sagsid.: 18/2733
Initialer: hajc
Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunerne skal udarbejde og godkende en rottehandleplan minimum hvert tredje år,
jf. rottebekendtgørelsen. Varde Kommunes rottehandleplan gælder for 2016-2019.
Miljøstyrelsen har i 2017 udarbejdet en ny national handleplan for forebyggelse og
bekæmpelse af rotter samt en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter. Begge trådte i kraft 1. januar 2018.
Varde Kommune havde i 2017 den kommunale rottebekæmpelse i udbud. Kiratin vandt
udbuddet, og kontraktperioden er 4 år fra 1. januar 2018. Sammenfaldet mellem
ikrafttræden af ny national handleplan og ny rottebekæmpelse samt udbud af
rottebekæmpelse i Varde Kommune har givet nogle udfordringer i forhold til ydelser, der
ikke er med i den nuværende aftale med Kiratin, men som lovgivningen foreskriver skal
løses inden for de næste par år.
Vedhæftede notat beskriver ændringer i lovgivningen, temaerne i den nye nationale
handleplan, fokusområder i Varde Kommunes nuværende rottehandleplan samt
økonomien i forbindelse med rottebekæmpelsen i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at den nye lovgivning medfører, at rottebekæmpelsen bliver
dyrere i 2019, og at rottegebyret i den forbindelse skal sættes op.
Der vil i løbet af foråret blive gennemført forhandlinger med Kiratin om løsning af de nye
opgaver. Herefter beregnes rottegebyrets størrelse fra 2019, og Udvalget forelægges
dagsordenspunkt om forhøjelse af gebyret.
Kommunernes udgifter til bekæmpelse af rotter finansieres via rottegebyret, der
opkræves to gange om året sammen med ejendomsskatten. I 2018 er rottegebyret på
0,040206 promille af den samlede ejendomsværdi. Det svarer til et samlet beløb på
2.185.000 kr. Beløbet dækker:
Bekæmperkontrakt (budgetteret i 2018)
Administration
Rottespærreprojekt
Diverse

1.000.000
185.000
500.000
500.000

kr.
kr.
kr.
kr.

”Diverse” er udgifter til fælder, konsulentbistand, brugerbetaling for RotteWeb, kurser
med meget mere.
Den nuværende kontrakt med Kiratin er på 1.700.000 kr./år, og beløbet forventes at
stige i forbindelse med tilretninger i forhold til lovgivningen.
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Konsekvens i forhold til visionen
Ingen
Retsgrundlag
Rottebekendtgørelsen
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Rottebekæmpelse i Varde Kommune 2018
2 Åben handlingsplan-for-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotternovember-2017.pdf
3 Åben Rottebekendtgørelse december 2017

36897/18
36914/18
36905/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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102. O Tilsynskampagne 2017
Dok.nr.: 16523
Sagsid.: 17/7430
Initialer: amot
Åben sag

Sagsfremstilling
Kommunerne skal gennemføre to tilsynskampagner om året og indrapportere dem senest
den 1. april det efterfølgende år, jf. krav i miljøtilsynsbekendtgørelsen.
Varde Kommune har fordelt kampagnerne, så der er gennemført en indenfor
industriområdet og en på landbrugsområdet.
Industri
Tilsynskampagnen på industriområdet i 2017 var en fortsættelse af kampagnen fra 2016.
Målet med kampagnen var at mindske mængden af affald fra autoværksteder, og at det
resterende affald blev sorteret bedre og bortskaffet korrekt.
I 2016 blev der udført kampagnetilsyn på 17 autoværksteder og udsendt
informationsmateriale til alle autoværksteder i varde Kommune.
Målet for kampagnen i 2017 var følgende:



Alle autoværksteder der har modtaget kampagnemateriale i 2016 oplever at have
tilstrækkelig viden til at kunne sortere og udnytte affaldet til genanvendelse
Halvdelen af de værksteder, der har modtaget materiale i 2016, har taget
initiativer til en bedre affaldssortering pr. 31. december 2017

Resultat af kampagnen:
Der blev 26. oktober 2017 gennemført kampagnetilsyn på i alt 18 autoværksteder. Heraf
blev der på 5 værksteder fundet anledning til at håndhæve lovgivningen på
affaldsområdet (ca. 28 %). I alt blev der fundet 8 forhold på de 5 værksteder, hvor
lovgivningen ikke var overholdt.
Landbrug
Tema for tilsynskampagnen var i 2017 (som i 2016) ’Kontrol af dykket indløb og flydelag
på
gyllebeholdere’. Temaet blev valgt på baggrund af, at der ved kampagnen i 2016 blev
fundet utilstrækkeligt flydelag på i alt 30 % af de kontrollerede gylletanke.
Målet med kampagnen var gennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at
overholde lovgivningens regler for at reducere ammoniakfordampningen til atmosfæren
til et minimum og at minimere lugt- og fluegener for naboer.
Der blev ført uanmeldte tilsyn på 64 ejendomme med i alt 103 gyllebeholdere, fordelt på
20 kvægejendomme, 1 minkfarm og 43 svineejendomme.
Af de 103 kontrollerede gyllebeholdere manglede der flydelag på 19 stk. (18,5 %), og
der manglede dykket indløb på 6 beholdere (5,8 %).

Forvaltningens vurdering
Industri
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Kampagnen viste, at det ikke har haft den store effekt at udsende kampagnemateriale
elektronisk til virksomhederne, fordi næsten ingen havde kendskab til det udsendte
materiale om affaldssortering/-håndtering.
Kampagnetilsynene viste, at ca. 28 % af autoværkstederne ikke har tilstrækkelig viden til
at kunne sortere og udnytte affaldet til genanvendelse. Det ene kampagnemål for 2017
vurderes derfor ikke at være opnået.
Til gengæld er der generelt indenfor branchen taget en del initiativer til bedre
affaldssortering og –håndtering. Blandt andet har nogle leverandører indført depositum
på emballage og produkter, som kan genanvendes. Derudover anvendes der på nogle
autoværksteder klude til aftørring og opsamling af spild i stedet for papir og lignende,
som ikke kan genanvendes.
Det andet mål for kampagnen vurderes at være opnået. Dette skyldes dog ikke
kommunens kampagne, men derimod generelle initiativer indenfor branchen.
Landbrug
Det overordnede miljømæssige mål var at mindske lugtgener og ammoniakfordampning
fra gyllebeholdere. Tilsynskampagnens primære fokusområde var i 2017 svinebrug, fordi
disse ved tilsynskampagnen 2016 havde den største procentdel gyllebeholdere med
utilstrækkeligt flydelag. Dog blev der også ført tilsynskampgange på en del kvægbrug.
Resultatet af tilsynskampagnen 2017 har været positiv, da der har været en fremgang i
andelen af gyllebeholdere, hvor flydelag og dykket indløb har været i orden, især på
svinebrugene.
Samlet set var det 30 % af ejendommene, der i 2016 havde utilstrækkeligt flydelag, mod
knap 20 % i 2017.
Sammenlignet med 2016 er antallet af svineejendomme med ’alt ok’ steget fra 20 % til
70 %.

Konsekvens i forhold til visionen
Målet med de to tilsynskampagner var at fremme hensynet til natur og miljø. Målet er
således i tråd med kommunens vision.
Retsgrundlag
Bekendtgørelse om miljøtilsyn
Økonomi
Ingen
Høring
Ingen
Bilag:
1 Åben Resultat og evalueringsrapport - 2017 - kampagnetilsyn - sortering
af affald på autoværksteder
2 Åben Resultater og evalueringsrapport - Tilsynskampange 2017

143761/17
200765/17
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Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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103. O Temadag om strategi i Energnist 31. maj 2018
Dok.nr.: 16686
Sagsid.: 15/3005
Initialer: rema
Åben sag

Sagsfremstilling
I løbet af 2015/2016 blev der udarbejdet en strategi for Energnist. Strategien blev
formuleret i tæt samarbejde med ejerkommunerne.
Strategiens fokuserer på sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed forstået således,
at Energnist skal sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet til ejerkommunernes
affaldsmængder på enten egne anlæg eller eksterne anlæg. En plan for sikring af den
fremtidige forsyningssikkerhed skal udsendes i starten af 2018 til behandling og
godkendelse hos ejerkommunerne, der har indtil efteråret 2018 til dette, jf. tidsplanen i
strategien.
I den forbindelse er det besluttet, at der afholdes en temadag 31. maj 2018, hvor
materialet gennemgås og drøftes. Energnist vil senere fremsende invitation.
Energnist har med bistand fra rådgivningskontorerne Affaldskontoret ApS samt
Strukturforsyningen afdækket en række forhold med henblik på at kunne pege på
løsningsforslag til, hvordan Energnist fremadrettet sikrer tilstrækkelig
forbrændingskapacitet. Det drejer sig bl.a. om affaldsmængder og sammensætning,
forbrændingskapaciteter og varmeafsætning.
Arbejdet er sammenfattet i rapporten ”Forsyningssikkerhed og energiudnyttelse af affald
i Energnist’s opland, marts 2018”, jf. bilag.

Forvaltningens vurdering
Det er vigtigt at ejerkommunerne i Energnist har en fælles forståelse af udfordringer og
løsningsmuligheder i forhold til den fremtidige strategi for Energnist, og dette kan
temadagen hjælpe med til.
Bilag:
1 Åben Skrivelse - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist.pdf
2 Åben Rapport - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist

52432/18
52433/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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104. O Oversigter
Dok.nr.: 16524
Sagsid.:
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling
Vedhæftede oversigter til orientering:
 Projekter ved Ejendomscenteret
 Plansager 2018
Bilag:
1 Åben Større projekter i Ejendomscentret - april 2018
2 Åben Oversigt over plansager 2018, dateret 12.04.18

56147/18
57310/18

Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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105. O Kommende sager
Dok.nr.: 16525
Sagsid.:
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling
 Lokalplan for Mariehaven i Ansager
 Lokalplan for rideskole i Varde Nord
 Lokalplan for erhvervsområde ved nuværende rideskole på Engdraget, Varde
 Lokalplan (er) for skole og idrætscenter i Varde Nord
 Lokalplan for boligområde i Outrup – Landsbyudvikling
 Lokalplan for bolig- og erhvervsområde i Tistrup
 Ophævelse af del af/hele lokalplanen for Ho Fåremarked
 Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup
 Lokalplan for plejehjem ved Skovparken i Ølgod
 Lokalplan for Henne Strand Camping
 Energiforbedringer i private hjem
 Notat med status på markafvandingsmodellen
 Status på etablering af supermiljøstationer i Varde Kommune
 Bro over banen ved Varde
 Oversigt over private søer med offentlig adgang/opdateret liste over oprensning af
søer
 Trafiksikkerhed 2018
 Cykelstier 2018
Anbefaling
Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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106. Lukket - Gensidig orientering
Dok.nr.: 14630
Sagsid.: 17/8095
Initialer: finl
Lukket sag

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-04-2018
Fraværende: Ingen
Orienteringen blev taget til efterretning
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Bilagsliste
79.

Politisk følgegruppe for råstoffer til diger ved Vadehavet
1.
Politisk følgegruppe - Råstoffer til klimatilpasning (42763/18)

80.

Høringssvar til højspændingsledning, Endrup-Idomlund
1.
endrup-idomlund-debatoplaeg.pdf (56680/18)
2.
Ansøgning om luftledning gennem Varde Kommune.pdf (56677/18)

81.

Pulje til energibesparende foranstaltninger 2018
1.
Principper for Energibesparende foranstaltninger (139301/16)
2.
Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018 (49115/18)

82.

Ansøgning. Fjernvarmeforsyning til Oksbøllejren
1.
Bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til_Oksbøllejren.docx
(52730/18)

83.

Kommuneplantillæg. Detailhandel i Blåvand
1.
Kommuneplantillæg 07 (52362/18)
2.
Resumé af indkomne bemærkninger Detailhandel i Blåvand.docx (57503/18)
3.
Samlet pdf af indkomne bemærkninger (52232/18)
4.
Definition af A, B og C sager(1).pdf (52193/18)

84.

Lokalplan. Centerområde i Blåvand Øst
1.
Lokalplan 05.01.L09 Detailhandel i Blåvand.pdf (57515/18)
2.
Definition af A, B og C sager(1).pdf (52191/18)
3.
Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse til forslag til tillæg
07 til Kommuneplan 2017 og lokalplan 05.01.L09.docx (508/18)
4.
Samlet pdf af indkomne bemærkninger (52163/18)

85.

Kommuneplantillæg. Blåvand Zoo
1.
Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 (41245/18)
2.
Bemærkninger samlet (41307/18)
3.
Resumé af indkomne bemærkninger (41212/18)
4.
Definition af A, B og C sager(1).pdf (52887/18)

86.

Lokalplan for Blåvand Zoo
1.
Bemærkninger samlet (41307/18)
2.
Resumé af indkomne bemærkninger (41212/18)
3.
Lokalplan 05.01.L10 (41208/18)
4.
Definition af A, B og C sager(1).pdf (52895/18)

87.

Lokalplan for boligområde i Tistrup
1.
Lokalplan 21.01.L05 boligområde ved Tistrup_.pdf (50383/18)
2.
Resumé af indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 21.01.L05 boligområde i
Tistrup.pdf (57034/18)
3.
Samlede indkomne bemærkninger lokalplan 21.01.L05.pdf (59165/18)

88.

Lokalplan for nyt sommerhusområde i Houstrup
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Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i
Houstrup_.pdf (50253/18)
Resumé af indkomne bemærkninger Lokalplan 13.02.L01.pdf (56522/18)
Samlede indkomne bemærkninger til lokalplan 13.02.L01_.pdf (59128/18)

89.

Forslag. Kommuneplantillæg for centerområde i Billum
1.
Tillæg 15 (43065/18)
2.
Miljøscreening (46730/18)
3.
Definition af A, B og C sager (35990/18)

90.

Forslag. Lokalplan til butiksformål mv. i Billum
1.
Lokalplan 04.01.L04 (47183/18)
2.
Miljøscreening (46730/18)
3.
Udbygningsaftale m. underskrift og bilag (53965/18)
4.
Bilag til udbygningsaftale (47184/18)
5.
Samlet fuldmagt til udbygningsaftalen.pdf (51251/18)
6.
Definition af A, B og C sager (35990/18)

91.
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1.
Blåvand udviklingsplan 2025 (50460/18)
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1.
Luftfoto Nørregade 47, 49 og 51.pdf (45982/18)
2.
Nørregade foto 47, 49 og 51.pdf (47356/18)
3.
Oversigtskort.pdf (48635/18)
4.
Svar til VK vedr. Nørregade 47 0g 49 Varde.doc (54244/18)
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Ansøgning. Genanvendelse af regnvand
1.
Betalingsvedtægt for Esbjerg og Varde (47066/18)
2.
SV: Høring - Genanvendelse af regnvand - Vandafledningsbidrag (46693/18)
3.
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1.
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1.
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Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Maskinkonto (53066/18)
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100.

O Forsøg med ændret slåning af vejrabatter
1.
Kort rabatklipning.pdf (48555/18)

101.

O Rottebekæmpelse i Varde Kommune i 2018
1.
Rottebekæmpelse i Varde Kommune 2018 (36897/18)
2.
handlingsplan-for-forebyggelse-og-bekaempelse-af-rotter-november-2017.pdf
(36914/18)
3.
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102.

O Tilsynskampagne 2017
1.
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autoværksteder (143761/17)
2.
Resultater og evalueringsrapport - Tilsynskampange 2017 (200765/17)

103.
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1.
Skrivelse - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist.pdf (52432/18)
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Kære alle
Region Syddanmark vil gerne fortsætte samarbejdet om indspil til planlægningen for råstoffer til
klimatilpasning ved vadehavet.
Som følge af konstitueringen af det nye regionsråd er der udpeget nye medlemmer til den politiske
følgegruppe.
Regionsrådet har på mødet d. 26. februar udpeget Jørn Lehmann Petersen og Mette Bossen Linnet til
medlemmer. Jørn Lehmann Petersen blev endvidere udpeget som formand.
Idet vi håber at jeres organisationer fortsat vil deltage i den politiske følgegruppe, vil vi bede jer oplyse
hvem der er medlemmer i den nuværende valgperiode.
Venlig hilsen
Kristoffer Schrøder
Biolog
Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer
E-mail: krs@rsyd.dk
Direkte:76631306
Mobil: 29201306

Regionshuset
Lerchesgade 35, 2. sal, 5000 Odense C
Hovednummer
:
www.rsyd.dk

Område:
Afdeling:
Journal nr.:
Dato:

Regional Udvikling
Miljø og Råstoffer
16/32659
08.01.2018

Udarbejdet af: Kristoffer Schrøder
E-mail:
krs@rsyd.dk
Telefon:
76 63 13 06

Bilag 1: Kommissorium
Politisk følgegruppe: Råstoffer til diger ved Vadehavet
Formål: Den politiske følgegruppe skal følge regionens planlægningsarbejde med det formål løbende
i processen at kunne komme med politiske og strategiske indspil om lokale forhold og hensyn.
Formandskab: Region Syddanmark
Deltagere: 1-2 deltagere fra hver af følgende institutioner: De fire Vadehavskommuner, Nationalpark
Vadehavet og Region Syddanmark.
Sekretariat: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer arrangerer og indkalder til møderne.
Arbejdsform: Der forventes afholdt et møde om året.
Baggrund:
Klimaforandringer er blevet virkelighed, og mange syddanskere har allerede mærket effekten af mere
regn, skybrud og oversvømmelser. Klimaforandringerne vil i stigende grad udfordre de syddanske
byer, naturen, den fælles infrastruktur og dermed syddanskernes hverdag.
Regionens vækst- og udviklingsstrategi indeholder derfor en strategi for klimatilpasning, hvor en af
indsatserne omhandler råstoffer til diger:
Klimatilpasning i kystnære områder: Havniveaustigninger og kraftigere storme truer de kystnære
områder – ikke mindst langs Vadehavet. Indsatsen har fokus på at sikre klæg til vedligehold og
udbygning af digerne, som udgør en helt central sikkerhedsfaktor for mennesker og værdier langs
Vadehavskysten. Initiativet laves i samarbejde med Vadehavskommunerne.
Det gode liv – Regional vækst- og udviklingsstrategi
Der er behov for at sikre forsyningen med klæg til vedligehold, forstærkning og eventuelt udbygning af
digerne ved Vadehavet.
Da der på nuværende tidspunkt kun er udlagt graveområder for klæg i den nordlige del af Tønder
Kommune, indgår det i råstofplanens strategi, at Region Syddanmark vil arbejde for at sikre at der er
mulighed for at indvinde klæg tæt på de diger, hvor klægen skal bruges. Som et indsatsområde
ønsker Regionsrådet at gennemføre planlægningen for klæg i dialog og samarbejde med de
involverede myndigheder og interessenter.
Region Syddanmark har valgt at gennemføre klæg-planlægningen som et tillæg til råstofplanen. Det
skyldes bl.a., at der er naturmæssige, indvindingsmæssige og plantekniske forhold, der adskiller sig
fra den øvrige råstofplanlægning og at det vurderes, at der er behov for kortlægning af
klægressourcen og yderligere undersøgelser for at sikre en klægplanlægning, der er robust i lang tid
fremad. Derfor har vi vurderet, at klægplanlægningen håndteres bedst i et tillæg, der kan udarbejdes
sideløbende med den øvrige råstofplanlægning.
Et tillæg til råstofplanen for klæg skal være med til at sikre, at der er ressourcer nok til at imødegå de
kommende års klimaforandringer i forhold til sikring af digerne ved Vadehavet. Ressourcebehovet kan
overordnet opdeles i tre kategorier:
Behov til almindeligt vedligehold af digerne
Behov til udbedring efter eventuelle digebrud

1

-

Behov til forstærkning/forhøjelse af diger

I de graveområder der er udlagt i den gældende råstofplan er der udlagt klæg nok til at dække flere
hundrede års almindeligt vedligehold eller ca. 5 km digebrud. Behovet for udbygning og forstærkning
af digerne for at imødegå de kommende års klimaforandringer er ikke kendt. Staten vil i de kommende
år lave en analyse af digerne og en model der beskriver klimaforandringerne.
Miljø og Råstoffer har som forberedelse til planlægningen arbejdet på at systematisere eksisterende
viden om klæg, gennemført et pilotforsøg med kortlægning af klæg og har sideløbende analyseret
planlægningsopgaven for et tillæg om klæg til vedligehold, forstærkning og eventuel udbygning af
Vadehavets diger.
Der er taget udgangspunkt i, at der ønskes en robust planlægning, der kan sikre, at der er klæg til de
kommende mange års forstærkning, vedligehold og eventuelt udbygning af diger. Samtidig ønskes et
tillæg, der giver den smidigst mulige sagsbehandling af efterfølgende tilladelser. I analysen er
afdækket en række delprojekter og komplekse sammenhænge mellem disse. Opgavens omfang og
kompleksitet gør, at det må forventes at gennemførelsen strækker sig over flere år.
En af forudsætningerne, for at tillægget bliver robust, er at det forankres og ses som nyttigt hos
slutbrugerne. Samtidig er der en række interessenter med forskellig indgangsvinkel til klæggravning.
For at facilitere lokal forankring og en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede
myndigheder og interessenter, er der oprettet to følgegrupper til planlægningsarbejdet: en rådgivende,
politisk følgegruppe med det formål at indgå i dialog om de overordnede hensyn, rammer og
strategiske mål. Parallelt hertil er nedsat en rådgivende, teknisk følgegruppe, der bl.a. kan bidrage
med viden og synspunkter, der gør at man i praksis kan få hensyn som naturbeskyttelse,
digesikkerhed, igangværende projekter m.m. til at gå op i en højere enhed.
Gennem grupperne får interessenter mulighed for at følge og bidrage til planlægningsarbejdet, og der
vil derfor være mulighed for at sikre samarbejde, synlighed og gennemsigtighed i processen og
fastholde et fokus, der er meningsfuldt for parterne.
Der er afholdt møde i den tekniske følgegruppe d. 2. juni 2017 og i den politiske følgegruppe d. 4.
oktober 2017.
På det tekniske følgegruppemøde udtrykte interessenterne et ønske om at der udarbejdes en
analyse af digestyrkerne der baseres på de nyeste klimascenarier. Der blev desuden lagt vægt på at
der i planlægningsarbejdet fokuseres på optimering af transportafstand.
På det politiske følgegruppemøde var der også særligt fokus på behovet for en analyse af
klimaændringernes betydning for digesikkerheden. Mødets deltagere var enige om at staten snarest
bør udarbejde en ny opdateret analyse af digestyrken der inddrager de forventede klimaforandringer.
Derigennem tydeliggøres det reelle behov for klæg i fremtiden. Følgegruppen finder det afgørende, at
analysen udføres i tæt dialog med Vadehavskommunerne, National Park Vadehavet og Region
Syddanmark, sådan at der er enighed om forudsætninger m.m. Mødet resulterede i et fælles brev til
miljøministeren, hvori denne er opfordret til at fremskynde arbejdet med analyse af digerne og
udarbejdelse af et klimascenarie.
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Kolofon
Titel:
Debatoplæg Endrup-Idomlund: Forstærkning af elnettet

Vi vil gerne
høre din mening
Med dette debatoplæg opfordres alle til at komme med idéer og kommentarer forud for den forestående planlægning af en ny 400 kV-luftledningsforbindelse mellem Endrup og Idomlund.
Et af formålene med idéfasen er, at borgere og andre interessenter, der kan
blive berørt af projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og komme med
forslag og idéer til emner, som skal indgå i det videre arbejde. Det kan f.eks.
være ønsker til, hvilke miljøpåvirkninger der skal have særligt fokus i miljøvurderingen, eller forslag om alternativer til det ansøgte projekt.
Derfor inviterer Miljøstyrelsen alle til at komme med forslag til emner, der
ønskes belyst i miljøvurderingen til brug for den videre planlægning af 400
kV-luftledningen mellem Endrup og Idomlund.

Hvad er en miljøkonsekvensrapport?
Visse offentlige og private projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er omfattede af reglerne i miljøvurderingsloven, jf. Miljø- og
Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). De må ikke
påbegyndes, før de er miljøvurderet og der er meddelt bygherren en tilladelse
til at påbegynde projektet.
Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give
det bedst mulige grundlag for såvel den offentlige debat som myndighedens
egen miljøvurdering af projektet samt beslutning om, hvorvidt der skal gives
tilladelse til projektets realisering.

Emneord:
Miljøvurdering, miljøkonsekvensrapport,
luftledning, 400 kV højspænding, transformerstation

Miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:
1) Befolkningen og menneskers sundhed,
2) den biologiske mangfoldighed

Udgiver:
Miljøstyrelsen

3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4) materielle goder, kulturarv og landskab og
5) samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4.

Forfatter:
Miljøstyrelsen

Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af myndigheden. Myndighedens afgræsning af

År:
2018

rapportens indhold sker ud fra bygherrens ansøgning samt svarene, modtaget under den foreliggende høring af offentligheden og høringen af berørte
myndigheder.

Forside:
Visualisering af Thor 1 gittermast,
Rambøll og Bystrup arkitekter og designere
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Læs mere om miljøvurderingsreglerne på:
http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/

Endrup-Idomlund:
Forstærkning af elnettet
Energinet planlægger at etablere en 400 kV luftledningsforbindelse mellem Endrup og Idomlund,
som erstatning for den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund. Den nuværende 150 kV forbindelse, der blev bygget i 1970 er
i dag belastet maksimalt og den nye forbindelse vil
styrke nettet langs den jyske vestkyst.
Baggrund for projektet
Danmark og resten af Europa er midt i en grøn
omstilling, hvor der skal indpasses mere vedvarende energi fra sol og vind i energisystemerne.
Det betyder, at de elektriske motorveje - transmissionsnettet - udbygges, da vi bliver afhængige af
at kunne transportere mere strøm over længere
afstande.

Idomlund
Videbæk
Stovstrup

Karlsgårde

Endrup

Når det fx blæser kraftigt, skal den store mængde
vindenergi kunne udnyttes og transporteres ud til
forbrugere i et geografisk stort område. Og når det
er vindstille, skal forbrugerne omvendt kunne dækkes ind og forsynes med energi fra andre kilder,
fx sol, vand eller kraftværker. Det kræver, at der er
stærke forbindelser til transport af energien.
Udbygningen af vindenergi i Vestjylland er gået
hurtigt og vil sandsynligvis fortsætte i de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor
den produceres. De store energitransporter skal
primært ske gennem det overordnede 400 kV
el-transmissionsnet, og derfor vil Energinet erstatte
den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning
mellem Endrup og Idomlund.
Udover forstærkningen af elnettet mellem Endrup
og Idomlund, planlægger Energinet sammen
med tyske TenneT at opføre en ny elforbindelse
på tværs af landegrænsen, som led i den grønne
omstilling. jf. figur 1.

Klixbüll

Signatur:
Forstærkning af elnettet, ny 400 kV luftledning
Nedtagning af 150 kV luftledning
Elforbindelse til Tyskland, ny 400 kV luftledning
Figur 1.
Oversigt over projektet.

Om Energinet
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Energi-, Forsynings- og Klima-ministeriet. Energinet varetager samfundets interesser,
når Danmark skal forsynes med el og naturgas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Virksomheden har ansvar for, at forbrugerne har
en høj energiforsyningssikkerhed. Energinet ejer energiens motorveje
og bidrager til at skabe fair konkurrence på markedet for el og gas til
gavn for forbrugerne.
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Hvad går projektet ud på?
Kort projektbeskrivelse
Projektet indebærer, at der etableres en ny højspændingsforbindelse mellem station Endrup ved
Esbjerg og station Idomlund syd for Holstebro.
Projektet vil overordnet bestå af tre dele:
1.
Etablering af ca. 95 km ny 400 kV luftledningsanlæg fra Endrup til Idomlund
2. Ombygning på stationerne Endrup, Karlsgårde og Videbæk, samt ombygning og udvidelse på stationerne Stovstrup og Idomlund.
3. Nedtagning af ca. 81 km 150 kV luftledning
mellem Karlsgårde og Idomlund
Luftledningsanlæg
Den nye forbindelse kommer til at bestå af to 400
kV-ledningssystemer, fremført på én masterække.
Det ene af de to 400 kV-luftledningssystemer vil
blive drevet som 150 kV.
For at indpasse luftledningen bedst muligt i landskabet er Energinet igang med at designe en ny
mastetype. Læs mere om masten på side 7.
Masterne kommer til at stå med en gennemsnitlig
afstand på ca. 330 m. Afstanden kan variere afhængigt af terræn, infrastruktur eller andre forhold
i det omgivende landskab, der skal tages hensyn
til. Energinet har besluttet at anvende den samme
mastetype som på luftledningsstrækningen mellem Endrup og grænsen, se Figur 1.
Linjeføring
Den endelige linjeføring for det nye 400 kVluftledningsanlæg vil blive fastlagt på baggrund
af resultaterne af de undersøgelser, der udføres
i miljøvurderingen. I processen kan borgerne
komme med input og kommentarer som vil indgå i
fastlæggelsen af linjeføringen.
Energinet ønsker at etablere en linjeføring som
er den teknisk bedste, giver mindst mulig påvirkning af omgivelserne og er den økonomisk mest
fordelagtige.
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Det betyder at linjeføringen skal være så direkte
som muligt, samt at knæk på linjeføringen undgås
fordi det både gør anlægget mere markant og
synligt samtidig med, at det også bliver dyrere.
På Figur 2, side 6, er vist det projektområde, hvor
Energinet forventer at kunne finde en egnet placering til det kommende 400 kV-luftledningsanlæg.
Projektområdets bredde er generelt ca. 1 km som
erfaringsmæssigt giver den fleksibilitet i projekteringen af anlægget som er nødvendig. Den nye
luftledning erstatter delvist en eksisterende luftledningsforbindelse og vil i udgangspunktet ligge
tæt på denne. I forbindelse med arbejdet med
linjeføringer undersøges det om de miljømæssige
påvirkninger kan reduceres eller afværges ved
at etablere det nye luftledningsanlæg i en større
afstand fra det eksisterende anlæg. Derfor er projektområdet flere steder udvidet til over 2 km.
Projektområdet kan ændre sig afhængig af de
bemærkninger, der kommer ind i offentlighedsfasen og de undersøgelser, der bliver gennemført i
miljøvurderingen. En ændring af projektområdet vil
betyde at offentligheden inddrages i dette.

De politiske og økonomiske rammer
De politiske og økonomiske rammer for projektet tager udgangspunkt
i regeringens aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november
2016.
Retningslinjer for udbygning af transmissionsnettet
•
Eksisterende 150/132 kV luftledninger bevares
•
Nye 150/132 kV forbindelser etableres stadig som kabler i jorden
•
Tre udskudte 400 kV forskønnelsesprojekter genoptages (Kongernes Nordsjælland, Årslev Engsø og Roskilde Fjord).
•
Nye 400 kV forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på udvalgte strækninger
og med mulighed for kabellægning af 132 og 150 kV luftledninger
i nærheden af 400 kV luftledninger.

Figur 2.
Projektområdet samt eksisterende luftledningsanlæg.

Signaturforklaring:

Projektområde
Demontering
150 kV luftledning
Eksisterende
150 kV luftledning
Eksisterende
400 kV luftledning
Eksisterende
stationer
Stationsudvidelse
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Master i nyt design
Det er et teknisk krav at masten skal kunne bære 2
stk. 400 kV-systemer. Energinet har flere mastetyper, som alle opfylder dette kriterie.

skabet. Der vil i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten blive udarbejdet yderligere visualiseringer af masternes visuelle påvirkning på udvalgte
punkter på strækningen.

Energinet har ansøgt om mastetypen ”Thor 1
gittermast” se Figur 3. Energinet har valgt denne
mast ud fra et ønske om at skabe et visuelt ”lettere” udtryk end de traditionelle gittermaster. Ved
at udføre mastens gitterkonstruktion af rør i stedet
for vinkeljern, opnåes en mindre skyggevirkning.
Derudover kræver denne konstruktion mindre
mængder jern i forhold til de andre mastetyper.
Se Figur 4.

Anlægsarbejder ved masterne
Ved hver mast skal der etableres en midlertidig
arbejdsvej og et midlertidigt arbejdsareal. Anlægsarbejderne forventes at omfatte udlægning af
køreplader, etablering af fundamenter og samling
af master. De forskellige aktiviteter sker normalt
forskudt af hinanden over flere uger. Til transport
af materialer og opsætning af master skal der
anvendes større vogne og mobilkraner.
Inden anlægsarbejdet går i gang, vil der være behov for geotekniske boringer omkring de forventede masteplaceringer.

Den ovenstående visualisering fra Energinet viser
den nye Thor 1 gittermast ved indpasning i land-

25,8 m

25,5 m

40 m

35,5 m

30

20

10

0
5m

1,8 m

4m

Donau mast, ca. 42 m høj

Eagel 2A, ca. 42 m høj

Thor 1 gittermast, ca. 35 m høj
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Figur 3.
Visualisering af Thor 1 gittermast.

Figur 4.
Eksempler på to-systemsmaster, der kan bære ét 400
kV system på hver side af
masten.

Figur 5.
Oversigtskort over transformerstation Idomlund.

Signaturforklaring:
Eksisterende
Stationsområde
Stationsudvidelse
Demontering
150 kV luftledning
Eksisterende
150 kV luftledning
Eksisterende
400 kV luftledning
Figur 6.
oversigtskort over transformerstation Stovstrup.

Signaturforklaring:
Eksisterende
Stationsområde
Stationsudvidelse
Demontering
150 kV luftledning

Trækning af luftledninger
Trækning af luftledninger sker fra arbejdspladser
langs med linjeføringen. Der er typisk 6 km mellem
hver af disse arbejdspladser.
Luftledningerne bliver trukket fra mast til mast
uden at berøre jordoverfladen. I forbindelse med at
ledningerne hænges op, skal et mindre bæltekøretøj køre mellem hver mast langs hele strækningen.
I områder med sårbar natur vil udtrækning af forline kunne ske uden køretøj.

Ombygning af transformerstationer
I forbindelse med projektet vil der ske ombygning
af fem stationer ved hhv. Endrup, Karlsgårde, Stovstrup, Videbæk og Idomlund. Alle stationer skal
fortsat være koblet op på 150 kV nettet, mens det
kun er Endrup, Stovstrup og Idomlund som skal
kobles op på 400 kV nettet.
Ved stationerne Stovstrup og Idomlund vil der
skulle udvides ud over det nuværende areal. Se
Figur 5 og Figur 6. Størrelsen på det nødvendige
areal vil blive fastagt ved den endelige projektering.
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Projektets miljøpåvirkninger

Figur 7.
Skjern Enge Photo © Biopix:
JC Schou

Miljøstyrelsen skal på baggrund af Energinets
miljøkonsekvensrapport vurdere, om der kan gives
tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven.
Miljøvurderingen sikrer, at der tages hensyn til miljøet ved projektets gennemførelse i både anlægs-,
drifts- og nedtagningsfasen.
Energinet skal som bygherre for projektet udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Rapporten skal
i henhold til miljøvurderingsloven beskrive og
vurdere anlæggets direkte og indirekte påvirkninger på mennesker, fauna, flora, den biologiske
mangfoldighed, jord, vand luft og klima, samt
materielle goder, kulturarv og landskab. Rapporten
skal også beskrive de afledte socioøkonomiske
påvirkninger og sammenspillet mellem disse faktorer. Herudover skal eventuelle kumulative effekter
af projektet i kombination med påvirkningerne fra
eventuelle andre projekter i området identificeres
og vurderes.
Afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten,
det vil sige omfanget og detaljeringsgraden af de
oplysninger, beskrivelser og vurderinger, som Energinet skal fremlægge i rapporten, fastlægges på
baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsen, i daglig
tale en scoping.
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Miljøstyrelsens afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold vil ske ud fra oplysninger om
projektet og den forventede miljøpåvirkning, som
Miljøstyrelsen har fået fra Energinet i forbindelse
med projektansøgningen, kendskabet til miljøpåvirkninger fra lignende projekter og viden om de
eksisterende forhold i området, samt de høringssvar, som Miljøstyrelsen modtager fra offentligheden og berørte myndigheder i forbindelse med
denne idéfase.
Miljøstyrelsen forventer, at der i miljøkonsekvensrapporten for dette projekt især skal lægges vægt
på anlæggets visuelle påvirkning i landskabet,
påvirkning af naturområder, arter og biodiversitet,
de kulturhistoriske værdier samt påvirkninger fra
støj og elektriske og magnetiske felter.
Miljøkonsekvensrapporten forventes også at indeholde forslag til afværgeforanstaltninger, der kan
bringes i anvendelse for at undgå, mindske eller
kompensere for eventuelle væsentlige negative
miljøpåvirkninger. Derudover vil rapporten skulle
belyse alternativer i relevant omfang og beskrive
0-alternativet, som er situationen fremover, hvis
projektet ikke gennemføres.

Myndighedsbehandling
Aktiviteter
Miljøvurdering
Projektet er omfattet af bilag 1, pkt. 21 i lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Derfor skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.
Miljøstyrelsen er myndighed for dette projekt fordi
Energinet er bygherre jf. § 3 stk.1, pkt. 2, af bek. nr.
1470 af 12/12/2017.
Kravet om miljøvurdering indebærer blandt andet,
at projektet ikke kan realiseres, før Miljøstyrelsen
har foretaget en vurdering på baggrund af Energinets oplysninger i miljøkonsekvensrapporten og
meddelt en tilladelse til projektet. En tilladelse kan
indeholde vilkår, som Energinet skal overholde i
forbindelse med anlæg og drift af projektet.

blive fremlagt i en ny høring sammen med Miljøstyrelsens udkast til afgørelse, også kaldet 2. offentlighedsfase, som vil vare mindst otte uger. Her vil
der igen blive mulighed for at fremsende bemærkninger og indsigelser til Miljøstyrelsen, men denne
gang i forhold til den samlede miljøkonsekvensrapport og Miljøstyrelsens udkast til afgørelse.
Efter 2. offentlighedsfase vil Miljøstyrelsen behandle høringssvar og tage endelig stilling til projektet.
Miljøstyrelsens tilladelse til projektet kan først ske,
når landsplandirektivet er vedtaget.
I Tabel 1 er vist en forventet tidsplan over processerne for sagsbehandling i Miljøstyrelsen og for
udarbejdelse og vedtagelse af landsplandirektivet.
Herefter kan der indgås aftaler med lodsejerne,
ansøges om øvrige tilladelser og efterfølgende
opstart af anlægsarbejdet.

Plangrundlag
Projektets plangrundlag gennemføres som et
landsplandirektiv. Et landsplandirektiv udstedes af
Erhvervsministeren, der herigennem fastsætter
bindende regler for indholdet af planlægningen
efter planlovens § 3.
Plangrundlaget for projektet dvs. forslag til landsplandirektiv vil blive fremlagt i forbindelse med 2.
offentlighedsfase sammen med den tilhørende
miljørapport. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for
udarbejdelsen af landsplandirektivet og er dermed
planmyndighed for projektet.
Landsplandirektivet skal være udstedt af erhvervsministeren, inden Miljøstyrelsen kan give tilladelse
til projektet.

Den videre proces
Formålet med idefasen, også kaldet 1. offentlighedsfase, er at indkalde idéer og forslag fra
offentligheden og berørte myndigheder til brug for
Miljøstyrelsen i arbejdet med at afgrænse miljøkonsekvensrapportens indhold.
Når Energinet har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten vil den blive fremsendt til Miljøstyrelsen.
Når Miljøstyrelsen har behandlet rapporten vil den
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Sådan får du indflydelse
Idefase

Borgermøder

Formålet med idéfasen er at informere offentligheden og berørte myndigheder om projektet og
miljøvurderingsprocessen og invitere til ideer og
forslag i forbindelse med myndighedens afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

I tilknytning til idéfasen vil Energinet afholde to
borgermøder, hvor også Miljøstyrelsen vil deltage.
Her bliver projektet samt processen for Miljøvurderingen, planlægningsfasen og øvrige myndighedsforhold præsenteret. På møderne vil der blive
lejlighed til, at du kan stille spørgsmål og give din
mening til kende.

Miljøstyrelsen vil derfor gerne høre fra dig, hvis du
har forslag til miljøforhold eller miljøpåvirkninger,
som bør belyses under miljøvurderingen, eller hvis
du har viden om lokale forhold, som der bør tages
hensyn til.
Idéfasen løber fra 9. april til 9. maj 2018, og her efter vil Miljøstyrelsen bl.a. på baggrund af hørringssvarene beslutte, hvilke emner og miljøpåvirkninger der skal belyses i miljøkonsekvensrapporten.

Møderne afholdes:
Onsdag d. 18.april 2018 kl. 19-21
Videbæk Idræt og Fritidscenter
Vestervang 28, 6920 Videbæk
Torsdag d. 19. april 2018 kl. 19-21
Varde Fritidscenter
Lerpøtvej 55, 6800 Varde

Emner der er afklaret

Spørgsmål til debat

•

Den nye 400 kV-forbindelse skal etableres med luftledninger og ikke som et
jordkabel.

•

•

Den nye højspændingsforbindelse skal
etableres som et vekselstrømsanlæg.

Linjeføring: Projektområdet er udlagt
som en bred korridor på 1-2,5 km i
bredden. Derfor kan der være flere
muligheder for at placere linjeføringen
indenfor projektområdet.

•
•

Den nye højspændingsforbindelse
skal etableres med samme mastetype
som på strækningen fra Endrup til
grænsen.

Mastedesignet: Energinet planlægger
at anvende den nye Thor 1 gittermast.
Energinet vil gerne høre borgernes
mening om dette.

•

Særlige forhold: Hvilke forhold skal
myndighederne efter din opfattelse
være opmærksom på i vurderingen?
Er der særlige forhold omkring din
ejendom eller virksomhed, som du mener, kan have betydning for placering
af den endelige linjeføring?
Hvilke særlige hensyn til befolkning,
landskab, og natur, bør indgå i planlægningen, samt anlæg og drift?

•

Den nye luftledning skal tilsluttes transformerstationerne i Endrup, Karlsgårde, Stovstrup, Videbæk og Idomlund.
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Hvordan giver du din mening til
kende?
Ideer og forslag der ønskes behandlet i det videre
arbejde, skal være skriftlige. De kan sendes til:
Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde senest
den 9. maj 2018.
Indsendte ideer og forslag kan blandt andet berøre
forslag om miljøpåvirkninger, der særligt bør
analyseres og belyses, alternative linjeføringer, lokal
viden om særlige miljøforhold og hensyn til anden
planlægning.

eller som e-mail til:
mst@mst.dk

Tabel 1.
Forventet tidplan for
projektet og myndighedsbehandling.

Anfør venligst journal nr. MST-531-00018

Aktivitet

2018

2019

2020

2021

2022

1. offentlighedsfase

Udarbejdelse af afgrænsningsnotat

Feltundersøgelser

Udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapport og landsplandirektiv
2. offentlighedsfase

Vedtagelse af landsplandirektiv

Endelig tilladelse fra Miljøstyrelsen

Lodsejerforhandlinger og evt. ekspropriation
Indhentning af dispensationer og
tilladelser
Stationsarbejde

Luftledningsarbejde

Demontering
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Vil du vide mere?
Spørgsmål om miljøvurderingen kan rettes til:
Karin Pedersen
Miljøstyrelsen
E-mail: kaape@mst.dk
Spørgsmål om baggrund for projektet og anlægsarbejder kan rettes til:
Christian Jensen
Energinet
Tlf. 23 33 86 36
E-mail chj@energinet.dk
Du kan læse mere om projektet på Energinets hjemmeside:
http://energinet.dk/endrup-idomlund

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.mst.dk

Bilag: 80.2. Ansøgning om luftledning gennem Varde Kommune.pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 56677/18

Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:

Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Louise Bolving Hübschmann <XLHB@energinet.dk>
8. marts 2018 12:49
bor@esbjergkommune.dk; Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen;
morten.lund.nielsen@rksk.dk; bekkh@herning.dk; jane.laerke.hansen@holstebro.dk;
asjor@esbjergkommune.dk
kaape@mst.dk; togri@mst.dk
17/01547-1 - Ansøgning om luftledningsprojekt imellem Endrup i Esbjerg
Kommune og Idomlund i Holstebro Kommune
17-01547-1 VVM-ansøgning 4280155_12_0.pdf; Kortbilag
Miljøkonsekvensrapport.pdf; Oversigtskort Plotrammer.pdf;
Endrup_Idomlund_projektområde_08032018.zip

Til Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Herning og Holstebro Kommune
Energinet vedlægger ansøgning om (VVM)-tilladelse til etablering af 400 kV luftledningsanlæg imellem Endrup og
Idomlund.
Ansøgningen er sendt til Kommunerne, men det er Miljøstyrelsen, der er myndighed.
Energinet beder derfor Kommunerne om at videre sende ansøgning til Miljøstyrelsen.
Vi vedlægger det projektområde som vi ansøger om i såvel pdf-filer som elektroniske shp-filer.
Vi håber, de elektroniske filer vil være en hjælp i Kommunens egen behandling af sagen.
Projektområdet er gældende, indtil der med Miljøstyrelsen er indgået aftale om ændringer.
Energinet vil løbende sørge for at Kommunerne opdateret om projektområdet, også med elektroniske filer.
Venlig hilsen
Louise B. Hübschmann
Miljø og Geoscience
+45 30714643/ 29337255
xlhb@energinet.dk

1
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Til:
Esbjerg Kommune. Att: Bodil Ankjær Nielsen (bor@esbjergkommune.dk )
Varde Kommune. Att: Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen (slyn@varde.dk)
Ringkøbing-Skjern Kommune. Att: Morten Lund Nielsen (morten.lund.nielsen@rksk.dk)
Herning Kommune. Att: Kaare Hjorth (bekkh@herning.dk)
Holstebro Kommune. Att: Jane Lærke Hansen (jane.laerke.hansen@holstebro.dk)
Kopi til:
Miljøstyrelsen, Karin Anette Pedersen [kaape@mst.dk]

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia
+45 70 10 22 44
info@energinet.dk
CVR-nr. 28 98 06 71
Dato:
8. marts 2018
Forfatter:
XLHB/TBH

ANSØGNING OM NY 400 KV
HØJSPÆNDINGSFORBINDELSE FRA ENDRUP TIL
IDOMLUND
Energinet ansøger om etablering af nyt luftledningsprojekt fra Endrup til Idomlund i henhold til
§ 18 i LBK nr. 448 af 10/05/2017, Bekendtgørelse af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektet omfatter etablering af en dobbelt 400 kV luftledningsforbindelse mellem Endrup ved
Esbjerg og Idomlund ved Holstebro, der skal erstatte den eksisterende 150 kV luftledningsforbindelse mellem Karlsgårde og Idomlund.

Dok. 17/01547-1 Til arbejdsbrug/Restricted

2/2

Projektet indebærer tre delelementer:


Etablering af to 400 kV-luftledningssystemer hængt op på én masterække med en
samlet længde på ca. 95 km.



Ombygning af fem eksisterende transformerstationer ved Endrup, Karlsgårde, Stovstrup, Videbæk og Idomlund, hvoraf Stovstrup og Idomlund forventes udvidet med
nyt areal.



Nedtagning af ca. 80 km 150 kV luftledning, som det nye projekt gør overflødig på
strækningen mellem Karlsgårde og Idomlund.

Lovgrundlag
Projektet er omfattet af bilag 1, punkt 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM).


Anlæg af stærkstrømsluftledninger med en spænding på mindst 220 kV og en længde
på over 15 km.
Da Energinet er bygherre på projektet er det ansøgte derfor omfattet af § 3, stk. 1 nr. 2 i Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM), (BEK nr. 1470 af 12/12/2017). Det er således Miljøstyrelsen, der
varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser.
Baggrund for projektet
Danmark og resten af Europa er midt i en grøn omstilling, hvor der skal indpasses mere vedvarende energi fra sol og vind i energisystemerne. Når det f.eks. blæser kraftigt, skal den store
mængde vindenergi kunne udnyttes og transporteres ud til forbrugere i et geografisk stort
område. Udbygningen af vindenergi i Vestjylland er gået hurtigt og vil sandsynligvis fortsætte i
de kommende år. Energien skal kunne samles op, hvor den produceres, og med de planlagte
havmølleparker på Horns Rev 3 og Vesterhav Syd og Nord er det nuværende højspændingsnet i
Vestjylland ikke stærkt nok. Derudover skal forbrugerne dækkes ind når det er vindstille og
forsynes med energi fra andre kilder som sol, vand eller kraftværker. Det kræver, at der er
stærke forbindelser til transport af energien. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissionsnet, og derfor vil Energinet erstatte den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem
Endrup og Idomlund.
Landplansdirektiv
Erhvervsministeren har bedt Erhvervsstyrelsen om at sikre plangrundlaget for de nye luftledninger imellem såvel Endrup og grænsen, som strækningen imellem Endrup og Idomlund, ved
et landsplansdirektiv, jf. planlovens § 3.
For yderligere oplysninger om projektet se Energinets hjemmeside på linket herunder:
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endrup-Idomlund
Med venlig hilsen
Louise Hübschmann
Miljø og Geoscience
+45 3071 4643, xlhb@energinet.dk
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Anmeldte projektområde fro ny 400 kV luftledningen
gennem Varde Kommune fra Idomlund til Endrup.
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Energibesparende foranstaltninger i den kommunale bygningsmasse
Lovgivningen:
Med baggrund i beslutning truffet i Udvalget for Plan & Teknik den 21. august 2012 har Center for Anlæg og
Ejendomme siden 2012 igangsat og gennemført en række energibesparende foranstaltninger på de
kommunale bygninger.
Kommunerne har låneadgang til energibesparende foranstaltninger i henhold til BEK nr. 1580 17/12/2013
om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Følgende konkrete energibesparende
foranstaltninger er omfattet af låneadgangen:
 Foranstaltninger, vedrørende energiforbrug, som følger af en energimærkning udarbejdet i henhold til
bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger,
 Udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer, anskaffelse af automatik til
regulering eller styring af elforbruget samt udskiftning af el-anlæg og el-apparater i øvrigt til eløkonomiske typer og
 Foranstaltninger, som følger af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri i henhold
til bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet.
Som vejledning arbejdes der med, at foranstaltninger, der sker som følge af bygningsreglementets
energikrav til det eksisterende byggeri med en rentabiliteten på mindst 1,33, skal gennemføres.
(Rentabiliteten er beregnet efter formlen: Besparelse (kr./år) x levetid (år) / investering (kr.) = rentabilitet).
Dette svarer til, at investeringen skal være tilbagebetalt inden for 75% af den forventede levetid på
bygningsdelen.
Der kan lånes til kommunale bygninger og anlæg. En betingelse for at få ubegrænset låneadgang til
energitiltag er, at der er foretaget en energimærkning af bygningen, og at denne viser, at der kan laves
tiltag, der mindsker energiforbruget.
Hidtidig praksis:
Siden 2012 har afdelingen arbejdet med følgende kriterier for låneadgang til energipuljen:
1) Opgaven er beskrevet i energimærket,
2) Opgaven omhandler udskiftning af lyskilder og armaturer, styring samt udskiftning af el-anlæg og elapparater, herunder gadelys, eller
3) Foranstaltningerne sker som følge af bygningsreglementets energikrav til det eksisterende byggeri og
når rentabiliteten er mindst 1,33 beregnet efter ovenstående formel.
4) Praksis: Ved at se på den enkelte bygning som en total opgave, kan de ”lavt hængende frugter” være
med til at finansiere de ” højt hængende frugter”. Dermed sagt at potentialet bliver større.

Side | 1

Der har siden 2012 været afsat 30 mio. hvert år på anlægsbudgettet til gennemførelse af energibesparende
projekter, og samtidig er der regnet med en besparelse på 2,5 mio. pr. år på driftsudgifterne (varme, el
mv.). Denne besparelse var antaget ud fra et estimat, hvor de forventede investeringer skulle afskrives over
12 år. Praksis omkring energiinvesteringer blev efterfølgende ændret til, at tiltag med længere
tilbagebetalingstider blev accepteret. Dette blev indregnet i besparelsesbudgetterne.
Det har vist sig svært at leve op til de budgetterede besparelser, blandt andet fordi anlægsbudgetterne til
energibesparende foranstaltninger i de pågældende år ikke har været brugt fuldt ud og samtidig har
stigende energipriser været med til at gøre besparelserne mindre end beregnet.

Fremadrettet strategi:
I 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på yderligere 15,3 mio. i anlægsbudgettet, mens der i 2018 og 2019 er
afsat 5,1 mio. pr. år.
Gadelysprojektet, som har løbet over de sidste par år, bliver afsluttet i 2017. For håndtering af indhøstede
besparelser vedr. gadelys henvises til dok. nr. 155423-15.
Et fornuftigt energibesparende projekt skal defineres ved, at den samlede tilbagebetalingstid max må
udgøre ¾ af levetiden på de enkelte bygningsdele.
Ligeledes foreslås det, at der fremadrettet arbejdes ud fra et kriterie om en årlig besparelse på 5% af den
samlede investering i energibesparende foranstaltninger samt en tilbagebetalingstid på max 20 år. (Ved en
samlet investering på 5 mio. vil det give en besparelse på 250.000 kr. årligt).
Der vil fortsat og i endnu større grad blive arbejdet med helhedsløsninger for den enkelte ejendom – en
totalrenovering af den enkelte ejendom. Der skal tænkes i samlede løsninger, hvor der tages udgangspunkt
i de større renoveringsopgaver i kombination med energioptimeringsløsninger og samtidig skal de mindre
opgaver og energibesparende foranstaltninger tænkes ind i den samlede løsning. Foranstaltninger
foretaget på én ejendom skal samlet set kunne udføres med max 20 års tilbagebetalingstid – derved er det
muligt at have enkelte projekter med en tilbagebetalingstid over 20 år, blot de modsvares af andre
projekter i samme renoveringsopgave under 20 år. Der skal således laves en samlet beregning på den
enkelte ejendom.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at selve besparelsen på de udførte projekter først slår fuldt igennem
året efter gennemførelsen.
Inden den 15. februar hvert år skal energikonsulenten og økonomikonsulenten for området Plan & Teknik
mødes for at få fastlagt de aktuelle besparelser for det foregående års investeringer i energioptimerende
løsninger.
Dok. nr. 63238-16 giver et overblik over de budgetterede og de faktiske besparelser på de foretagede
investeringer. Det er forudsat, at de indhentede gevinster først bliver registreret året efter udførslen.
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Opsummering:
 Rådighedsbeløbet på anlægsbudgettet er i 2017 på 15 mio.
 Der regnes med en årlig besparelse på 5% i forhold til de aktuelle investeringer.
 Der regnes samlet set med en tilbagebetalingstid på max 20 år for investeringer på den enkelte
ejendom.
 Der tænkes i helhedsløsninger og der tages udgangspunkt i renoveringsopgaverne (vedligehold og
anlæg) hvor de energibesparende foranstaltninger tænkes ind i den samlede løsning.
 Besparelsen på de udførte projekter slår fuldt igennem året efter gennemførelsen.
 Der afholdes møde mellem energikonsulent og økonomikonsulent for området Plan & Teknik inden den
15. februar hvert år for fastlæggelse af foregående års beregnede besparelser.
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Bilag: 81.2. Investeringer i energibesparende foranstaltninger 2018
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 49115/18

Investeringer i Energibesparende foranstaltninger 2018

Emne

Aktivitet

Årre Skole

Efterisolering og tekniske instal.

Hybenbo, Årre

Tagrenovering og vent.anlæg

Blåvandshuk Skole

Efterisolering og tekniske instal.

Janderup Skole
Frisvadvej 35 - sundhedscentret

Investering

Besparelse pr. Tilbagebeta
år /kr.
lingstid /år

3.200.000

180.000

20

600.000

30.000

20

1.250.000

270.000

12

Vinduer og efterisolering

300.000

12.000

25

Tag- og facaderenovering

460.000

18.500

25

Alslev Skole

Tag- og facaderenovering

200.000

20.000

10

Østervang Børnehave

Tag- og facaderenovering

300.000

15.000

20

Ølgod Skole

Tagrenovering og vent.anlæg

380.000

19.000

20

Ansager Skole

Tag- og facaderenovering

870.000

35.100

25

Øvrige energimæssige foranstaltninger

Efteriso.+tekniske installationer

1.500.000

75.000

20

Varde Midtby

Gadelys

2.000.000

i alt
05.04.2018

11.060.000

674.600

Bilag: 82.1.
Bilagsliste_projektforslag_2017_om_flisfyret_fjernvarme_til
_Oksbøllejren.docx
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52730/18

Bilag Låst Dok. nr. Løbenr. Kategori Dokumenttype Dokumenttitel

Ja

Ja

300

52730

Mail-ind

Indhold

Afs/modt navn

I

En vurdering af, om sagens
parter er hørt tilstrækkeligt, samt
Notat vedr. projektforslag for
om deres argumenter er
Rambøll
fjernvameforsyning af Oksbøllejren
inddraget i kommunens
vurdering.

Nej

Ja

297

52482

Mail-ud

U

Orientering af Oksbøl Varmeværk
om, at Forsvarets
Ingen bemærkninger fra Forsvaret
Ejendomsstyrelse ikke har nogen Erhardt Jull (OV)
- orientering af Oksbøl Varmeværk
bemærkninger til
projektforslaget.

Nej

Ja

263

49962

Mail-ind

I

Kvittering fra COWI

I

COWIs kommentar til DGDs 2.
høringssvar for projektforslaget for COWIs svar af 20. marts 2018 til
Frands Kjær Jepsen
Oksbøllejren - Bemærkninger til
DGDs 2. høringssvar af 26.
(COWI)
DGDs høringssvar af 26. februar
februar 2018
2018.pdf

Nej

Ja

262

49959

Mail-ind

Kvittering fra COWI

2. høringssvar fra DGD af 26.
februar 2018 – svar på COWIs
bemærkninger af 15. februar
2018

Frands Kjær Jepsen
(COWI)

Ja

Ja

224

35196

Mail-ind

I

2. høringssvar fra DGD af 26.
februar 2018 - fjenvarme til
Oksbøllejren

Ja

Ja

223

28683

Mail-ind

I

Oksbøl Varmeværks kommentar
Re: Bemærkninger ti projektforslag til COWIs svar af 15. februar
Erhardt Jull (OV)
2018.

Ja

Ja

222

28680

Mail-ind

I

SV: Bemærkninger/kommentarer
til projektforslag for Oksbøl
Varmeværk

DGDs kvittering for modtagelse
af COWIs bemærkninger af 15.
februar 2018.

Kristian Nielsen
(DGD)

COWIs bemærkninger af 15.
februar 2018 til DGDs 1.
høringssvar af 11. december
2017

Frands Kjær Jepsen
(COWI)

Kristian Nielsen
(DGD)

Ja

Ja

218

27276

Mail-ind

I

RE: Høringssvar til projektforslag
for fjernvarmeforsyning af
Oksbøllejren

Ja

Ja

216

12315

Mail-ind

I

1. høringssvar til projektforslag for 1. høringssvar/bemærkninger af Kristian Nielsen
11. december 2017 fra DGD
(DGD)
fjernvarmeforsyning af

Oksbøllejren

Nej

Ja

209

196854

Mail-ind

I

Supplerende oplysninger fra DGD
Supplerende oplysninger om årlige
om årlige omkostning til drift og Kristian Nielsen
omkostning til drift og vedligehold
vedligehold af gasinstallationer i (DGD)
af gasinstallationer i Oksbøllejren
Oksbøllejren

Nej

Ja

208

196851

Mail-ud

U

SV: Årlig omkostning til drift og
vedligehold af gasinstallationer i
Oksbøllejren

Kvittering/svar fra Varde
Kommune til DGD

Kristian Nielsen
(DGD)

Ja

Ja

198

180577

Mail-ud

U

Til høring: Projektforslag om
fjernvarmeforsyning af
Oksbøllejren

Projektforslag sendt til høring
hos DGD

Kristian Nielsen
(DGD)

U

Til høring: Projektforslag om
fjernvarmeforsyning af
Oksbøllejren - Projektforslag for
Oksbøllejren - 14 nov.17 .pdf

Projektforslaget sendt til høring Jens Peter
hos Forsvaret i december 2017. Sandemand (FES)

Nej

Ja

299

52514

Mail-ud

Nej

Ja

18

52750

Notat

Internt

Hyrdebrev til kommunerne fra
klima- og energiministeriet – 27.
Brev til kommunerne fra klima- og
januar 2009 – om konvertering Connie Hedegaard
energiministeriet – 27. januar 2009
af individuel naturgas til
fjernvarme

Ja

Ja

197

180557

Mail-ind

I

Projektforslag fra COWI om
fjernvarmeforsyning af
Oksbøllejren

Projektforslag fra COWI om
fjernvarmeforsyning af
Oksbøllejren

Frands Kjær Jepsen
(COWI)

Bilag: 83.4. Definition af A, B og C sager(1).pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52193/18

Fra sagsfremstilling ”Evaluering af delegation for det tekniske område” tilrettet med Byrådets
beslutning fra den 16. januar 2018.

Definition af A-, B- og C-sager med tilhørende skema for politisk behandling
A-sager er sager, der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den
endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalget/forvaltningen men skal træffes af Byrådet.
For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde
idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med
beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af
de efterfølgende plandokumenter. Forud for den offentlighøring vil sagen blive forelagt
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Efter høringsperioden skal
planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor
der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal
ændres.
Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres
fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne
kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i
forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager
stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.
B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik forud for den offentlige
høring og til endelig vedtagelse.
C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.
Forhøring

Prioritering
af
igangsætning

Principbeslutning

A-sag
F
PT
BY
B-sag
PT
C-sag
PT
BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen
UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

Godkendelse
af
planforslag til
høring
UØE
PT
F

Endelig
godkendelse

BY
PT
F

Bilag: 83.3. Samlet pdf af indkomne bemærkninger
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52232/18

Samlet PDF med indkomne bemærkninger til lokalplan 05.01.L09
Detailhandel i Blåvand

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Stine Hansen (STHA)
planogby
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Banedanmarks bemærkninger til Forslag til Tillæg 07 til Kommuneplan 2017
21. december 2017 10:38:42

Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget Forslag til Tillæg 07 til Kommuneplan 2017.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planen.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: plansystemdk@erst.dk [mailto:plansystemdk@erst.dk]
Sendt: 20. december 2017 16:14
Til: plansystemdk@erst.dk
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 07 til Kommuneplan 2017
Dato: d. 20. december 2017
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3880421
Kommune: Varde
Plantype: Kommuneplantillæg
Planstatus: Forslag
Plannavn: Tillæg 07 til Kommuneplan 2017
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. februar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3880421&plantype=12&status=F

Sandra Stark
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Stine Hansen (STHA) <stha@bane.dk>
21. december 2017 10:45
planogby
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Banedanmarks bemærkninger til Forslag til lokalplan 05.01.L09 - Område til
butiksformål i Blåvand Øst

Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget Forslag til lokalplan 05.01.L09 - Område til butiksformål i Blåvand Øst.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planen.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk
Fra: plansystemdk@erst.dk [mailto:plansystemdk@erst.dk]
Sendt: 20. december 2017 16:18
Til: plansystemdk@erst.dk
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Område til butiksformål i Blåvand Øst
Dato: d. 20. december 2017
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3880415
Kommune: Varde
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 05.01.L09.
Plannavn: Område til butiksformål i Blåvand Øst
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. februar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Centerområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Erhvervsområde
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=3880415&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3880415&plantype=20&status=F
1

PLAN OG VÆKST
VARDE KOMMUNE

HØRINGSSVAR TIL: TILLÆG 07 TIL KOMMUNDPLAN 2017/LOKALPLAN 05.01.L09

BLÅVAND 04012018

S. 05
I SKRIVER AT I RAMMEOMRÅDE 05.01C01-C05 FORBLIVER STØRRELSEN 2000M2, MEN I DE NYE OMRÅDER
HÆVES DET TIL 3000M2, VIL DET SIGE AT VORES OMRÅDE BLÅVANDVEJ 26 ER BELAGT MED MAX 2000M2?
HVIS DETTE ER RIGTIGT VIL JEG GERNE HAVE DETTE HÆVET TIL 3000M2.

ANG SCREENINGEN:
TRAFIKKEN I BLÅVAND ER NU SÅ DÅRLIG, AT DER SKAL GØRES NOGET. KOMMUNEN MÅ FÅ ÅBNET VEJEN
PÅ MILITÆROMRÅDET NORD FOR BLÅVAND, SÅ TRAFIKKEN IKKE SKAL IGENNEM BLÅVAND FOR AT NÅ
FYRET, OG HVIS SÅ HAFNIAGRUNDEN OGSÅ BEBYGGES BLIVER DET ET MARRIDT. KRYDSET
BLÅVANDVEJ/HVIDBJERG STRANDVEJ ER I FORVEJEN KENDT FOR MEGET LANGE VENTETIDER, SÅ MED NYT
BYGGERI I DETTE KRYDS BLIVER DET IKKE BEDRE, LAV EN RUNDKØRSEL.

PÅ SIDE 10 I FORSLAGET TIL LOKALPLANEN SKRIVER I AT DER SKAL VÆRE PLADS TIL BODER OG PAVILLONER.
DETTE HÆNGER IKKE SAMMEN MED DEN POLITIK MAN HAR FØRT MOD BODER I BLÅVAND DE SIDSTE 5 ÅR.
DETTE ER IKKE TILLADT, OG DER ER LAVET EN AFTAL MED HANDELS OG ERHVEVSFORENINGEN HERUDE
OMKRING DETTE.

OMKRING HORNSBJERGE, SOM DER OGSÅ PLANLÆGGES, AT UDLÆGGE SOM CENTEROMRÅDE.
HVORDAN PASSER DET IND I TRAFIKPLANEN?, OG SÅ MAN SAMTIDIG PLANLÆGGER ET HOTEL PÅ
HAFNIAGRUNDEN, SÅ VIL DER BLIVE KAOS, HAR MAN TAGET HØJDE FOR DETTE?
BYGNINGEN MARTIN STOLTZ 3000M2, HVAD SKAL DER SKE MED DEM, HVIS DER KOMMER EN KONKURS?
BLIVER DER SÅ ENDNU EN DISCOUNT FORRETNING? ELLER STÅR DER SOM BOWLINGCENTERET MED EN
BYGNINGSMASSE SOM IKKE LEJES UD?
DER SKAL KUN BYGGES I BLÅVAND INDEN FOR DE NUVÆRENDE OMRÅDER, SOM ER HERTIL UDLAGT.
MED VENLIG HILSEN
BRIAN ØRNSKOV

Tønder, d. 18. januar 2018.

Indsigelse mod Forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 05.01.L09 butiksområde i
Blåvand.

I lokalplanen anføres til indledning og formål, at man ønsker at udvide detailhandelsmulighederne i Blåvand
og samtidig herved også medvirke til at skabe en mere markant indgang til byen og formentlig herved
underforstået en forskønnelse af ankomsten til byen med en torvelignende bebyggelse.
Alle kan vist være enige i, at en forskønnelse af indgangen til Blåvand både er nødvendigt og kun kan blive
et meget stort plus for byen.
At gennemføre en forskønnelse af ankomstområdet til Blåvand med tegl og beton i form af et ret massivt
forretningsbyggeri er imidlertid det stik modsatte af det, der er behov for. De i lokalplanforslaget viste
husfacader er imidlertid ingen arkitektoniske og æstetiske pragtværker, der vil blive oplevet som en
spændende og imødekommende ankomst. Tværtimod. Ankomsten vil i stedet virke modsat med sit lidt
mastodontiske og massive præg. Så hermed nås forskønnelseformålet ikke.
En forskønnelse af ankomsten til Blåvand burde i stedet give sig udtryk i, at man kom til et dejligt ferie- og
naturområde med plads til afslapning og rekreation. Derfor bør lokalplanområdet i stedet udlægges til et
indbydende naturområde med sand, klit og naturlig plantevækst indeholdende gangstier, siddeoaser og
cyklemuligheder.
Blåvand er et dejligt sted på Vestkysten, eller snarere var det indtil for ca. 5 år siden. Siden dengang er hver
en plet i eller ved Blåvand blevet bebygget med store udlejningshuse, hvilket har øget turisttilstrømningen
væsentligt de seneste år. Tirpitz-museet har yderligere medvirket kraftigt dertil det seneste halve år og som
endvidere det naturødelæggende hotelbyggeri ved Hvidbjerg Strand og muligvis yderligere byggeri på
Hafnia-grunden også vil gøre det. De sidste strandnære naturområder i Blåvand er eller risikerer herved at
blive ødelagt og Blåvands charme således helt at forsvinde.
Behovet for flere og store butikker af forskellig art synes ikke at være begrundet på nogen måde i
lokalplanforslaget. Det synes tilsyneladende alene at være udsprunget af enkeltes egen-erhvervsmæssige
interesse i nye butikker. Mange butikker skifter hvert år lejere pga. den store mængde eksisterende
butikker og høje huslejer. Andre har lukket i dele af vintersæsonen.
Et væsentligt problem i Blåvand er overbebyggelsen og den deraf følgende store mængde turister i
området generelt.
Et andet og i adskillige år akut problem er den manglende infrastruktur, som slet ikke kan bære stedets
turistmængde. Problemet vil kun blive accelereret med yderligere bebyggelse og flere forretninger.
Det nævnes i lokalplanforslaget, at ”størstedelen af områdets turisttrafik passerer krydset” (hvor der
foreslås ny bebyggelse).

Blåvandvej er i sommersæsonen og de øvrige ferietider på året allerede stærkt overbelastet med store
kødannelser til følge. Netop, der hvor en af de værste kødannelser finder sted, er krydset, hvor man nu
påtænker at bygge nyt indkøbscenter. Der er ingen svingbane mod Hvidbjerg Strandvej, hvorfor der ofte
blokeres for venstredrejning, når biliststrømmen er tæt på Blåvandvej. At skabe et nyt butiksknudepunkt på
dette sted må mildest talt anses for tåbeligt. I højsæsonen består trafikken på Blåvandvej ofte af en lang
ubrudt kø af biler, herunder ikke mindst med campingvogne og trailere. Flere ind- og udkørsler ved
Hvidbjergkrydset vil kun gøre dette meget værre, og skabe yderligere trafikkaos i både dette kryds og
Blåvand by som sådan. Den nuværende udkørsel ved OK-tanken vil blive langt mere belastet end i dag, og
det vil øge trykket yderligere på Hvidbjerg Strandvej, hvis der etableres en ekstra udkørsel tæt på krydset.
At der ikke i planmaterialet i det mindste er taget højde for blot en smule af de trafikale udfordringer må
undre stort. Der er ingen svingbaner, rundkørsel eller trafiklys angivet eller nævnt.
Det anføres et sted i planmaterialet, at en ny butiksbebyggelse på det konkrete sted ikke vil belaste Blåvand
bymidte med gennemkørende trafik ”set i forhold til kunder og turister, som kommer fra andre byer og
tristdestinationer”. Dette må siges at være et yderst svævende og løst argument i forhold til
trafikbelastningen i Blåvand fremover. Man ser herved helt bevidst bort fra det trafikargument, at udefra
kommende besøgende da nok også kunne tænkes at køre videre ind i byen og yderligere, at byens turister
ved en ny indkøbsmulighed internt vil køre endnu mere frem og tilbage gennem byen. Det gælder allerede i
dag, hvor de fleste udlejningsbureauer er placeret midt i byen, hvorfor mange skal køre tilbage igen for at
indlogere sig i de lejede sommerhuse.
Trafikken i Blåvand var for nogle få år siden, årsag til at busdriften med endestation ved Blåvand Kro blev
ændret til, at endestationen blev forlagt til Hvidbjerg Strandvej – ca. på det sted, hvor man nu vil lave en ny
udkørsel på denne vej. Der er ikke i planmaterialet synligt angivet et busholdested eller en buslomme på
Hvidbjerg Strandvej. Vi håber da, at man i det mindste under alle omstændigheder vil fastholde busdriften
til Blåvand uden at flytte den yderligere bort fra byen?
En evt. ny forretningsbebyggelse på det i planmaterialet angivne sted er således trafikmæssigt aldeles
uhensigtsmæssig i sig selv. Men apropos trafik i Blåvand er denne allerede et rent kaos, idet der ikke er
ordentligt plads til både biler, cykler og fodgængere på en gang. Det vil gælde på det konkrete planområde,
ligesom det gælder i øvrigt i Blåvand. Turisterne og de faste beboere er stærkt irriterede over, at cyklister
og fodgængere fra Blåvand Kro og ud til fyret skal deles om én smal sti, hvilket ofte fører til cyklisters kørsel
på del smalle trafikerede asfaltvej sammesteds. Samme problematik er i øvrigt tilsvarende gældende for
Hvidbjerg Strandvej. Den nye bebyggelse løser med sin såkaldte promenade heller ikke den nødvendige
trafikseparering, som Blåvand om nogetsteds har behov for!
Det virker i den forbindelse helt grotesk, at Varde Kommune reklamerer med at være Danmarks
Cykelkommune nr. 1!
Vi mener slutteligt, at lokalplanforslag nr. 05.01.L09 skal afvises af byrådet, da planen er overflødig, ikke
opfylder sit eget formål om at gøre ankomsten til Blåvand mere imødekommende og sidst men ikke mindst
fuldstændig overser de væsentlige trafikale gener, som planforslaget vil medføre, og som på sigt vil gøre
Blåvand til en mindre attraktiv turistdestination på Vestkysten.

Venlig hilsen
Birthe og Christian Karsten Sauer
Strucksalle 51B Tønder/Fyrgården 25 Blåvand.

Varde d 07.02.2018

Varde Kommune
Lokalplan 05.01.L09 - Varde Kommune
Vi er ejere af et sommerhus på Hvidbjerg Strandvej 24, 6855 Blåvand.
Vi er dermed nærmeste nabo til det, der i planen kaldes Byggefelt B.
Vi vil hermed gerne gøre opmærksom på, at der i planlægningen tages hensyn til eventuelle støjgener fra
det kommende varehus samt trafikale problemer i forhold til til- og frakørsel til varehuset både med hensyn
til vareindlevering og parkeringsplads.
Vi regner med, at der bliver taget højde for dette ved nybyggeriet, og at vareindlevering og dermed tung
trafik lægges længst mulig væk fra vores matrikel.
Der er i forvejen meget trafik på det stykke af Hvidbjerg Strandvej, der går fra Tane Hedevej til Blåvandvej.
Med anlæggelse af et kæmpe varehus kan vi kun se, at der bliver yderligere trafikale problemer i krydset
Blåvandvej/ Hvidbjerg Strandvej. Hvordan har man tænkt sig at løse infrastrukturen her?
Hvem står for anlæggelse og drift af legeplads? Hvordan forestiller man sig det skal se ud?
Det ses ikke se ud fra den offentliggjorte lokalplan 05.01.L09
Da legepladsen ifølge plantegning kommer til at omkranse vores matrikel, er vi selvfølgelige meget
interesseret i at høre nærmere om, hvilke planer der er med denne del af planen?
Her tænker vi på, hvordan en legeplads vil passe ind i det lille stykke natur, der findes der, og selvfølgelig på
hvilke støjgener vi kan forvente fra en sådan legeplads?
Med håbet om at blive inddraget i disse beslutninger.

Med venlig hilsen

John Moltke Kristensen
Anette Moltke Nielsen
Birgitte Moltke Christiansen
Brendstrupsvej 31, 6800 Varde
bir.moltke@gmail.com
Tlf: 24251564
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Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Ribe Stift
Sandra Stark; planogby
Høring af lokalplanforslag 05.01.L09 og forslag til tillæg 07 - Blåvand Øst
4. januar 2018 14:13:44
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Til Varde Kommune, Sandra Stark
Under forudsætning af at lokalplanforslaget ikke har ændret sig, har Ribe Stift ikke yderligere at
tilføje til de af Stiftet anførte bemærkninger i svaret af den 19. oktober 2017 i forhold til Oksby
Kirke.
Med venlig hilsen
Claus G. Hansen
Claus G. Hansen
Ribe Stift
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
Tlf. 7542 1800, dir. 7688 5631
Mail: kmrib@km.dk, dir. cgha@km.dk
Du kan læse vores nye brochure om byggesager i Ribe Stift her

Fra: Ribe Stift [mailto:KMRIB@KM.DK]
Sendt: 19. oktober 2017 14:58
Til: Sandra Stark <ssta@varde.dk>
Emne: SV: [Sagsnr.:17/8502] -Miljøscreening af lokalplanforslag 05.01.L09 og forslag til tillæg 07.
Til Sandra Stark, Varde Kommune
Ribe Stift har vurderet planforslaget i forhold til Oksby Kirke og skal bemærke følgende:
Der er mellem lokalplanområdet og kirkens område dels en markant bevoksning, dels en nyere
bebyggelse af 1,5 etages boliger. Den påtænkte bebyggelses bygningshøjde vil ikke overstige 8,5
meter.
Det er Stiftets vurdering, at planen ikke vil belaste Oksby kirkes nærmeste omgivelser.
Med venlig hilsen
Claus G. Hansen
Claus G. Hansen
Ribe Stift
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
Tlf. 7542 1800, dir. 7688 5631
Mail: kmrib@km.dk, dir. cgha@km.dk
Du kan læse vores nye brochure om byggesager i Ribe Stift her

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Mariane Holm
planogby
Kommuneplantillæg 07 og Lokalplan 05.01.L09”
11. februar 2018 22:48:08

Indsigelse til Lokalplan 05.01.L09 og Kommuneplantillæg 07 2017
Vi vil hermed komme med vores indsigelse mod det 3000 m2 indkøbscenter.
Blåvand er en kyst by ikke en stor by, Vi mener ikke at et stor indkøbscenter passer ind i bymiljøet
herude.
Vi kan ikke forstår at der i OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST står, at ¨Området er til alternativ
overnatning ¨ og et tovemiljø på denne grund. En autocamper plads som det har været fremme om
skulle være på nævnte grund, som bl.a Erik Buhl og Preben Friis Hauge byd meget velkommen på
byrådsmødet d. 3.5.2016.
Vi kan se at det er en mangelvare i Blåvand, da autocamperen holder rundt på P-Pladser i byen, ved
stranden, på skoveveje og overnatter de steder, der mangle et alternativ til Hvidbjerg camping til
autocamper, til dem der ikke vil ikke tjekke ind på en 5 stjernet campingsplads.
I vil sikkert sige at forsvaret har nedlagt veto, men der er en bolig på grunden nu, hvilke der ikke var på
skolegrunden, der kunne I få gjordt det mulig at der kan bygges op til 55 huse og når Erik Buhl kan
rejse over og taler med ministeren omkring Hafniagrunden kan han nok også gøre det for dette her
område.
Endnu engang skal lokalbefolkning læse i avisen JV, at der er lavet om i en plan som I faktisk har fået
opbakning til fra borger.
Så mener vi at det er en skandale at Pro-Varde rejser til Tyskland og forhandler med et tysk
indkøbscenter uden at der er lavet en marketings undersøgelse om der overhovedet er brug for et
indkøbscenter i Blåvand.
Sådan en undersøgelse kunne man lave, som man lavede den sidste turist undersøgelse i 2017.
Pro-Varde er en del af Varde kommune så det var måske noget politiker kunne opfodrer Pro-varde til at
gøre.
Så mangler I stadig at få lavet den højresvingsbane fra Hvidbjerg Strandvejr ud på Blåvandvej der blev
lovet i forbindelse med byggeriet på skolegrunden.
Stop nu med mere byggeri i Blåvand indtil I har fået gjordt noget ved infrastruktur og her mener vi ikke
de papir planer der skal være færdig senest i 2019, men at penge er fundet og bevilget af byrådet og i
har gjordt noget fysiske.
Vi vil hermed også komme med en indsigelse mod butiks areal udvides til 28000m2
I kan lovlig gøre de 9500m2 der er ulovlig opført i Blåvand, der udover mener vi at i til nød kan lægge
1500m2 over i så det lander på ialt 21000m2.
Der er masse af tomme butiks arealer i Blåvand by, vi har ikke brug for flere, de der står og bliver et øje
bæ, for at bruge Erik Buhls udtagelse i JV’s Business syd d. 28.1.2018

Mvh
Uffe og Mariane Holm
Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Preben Egegaard Nielsen
planogby
Mrk: lokalplan 05.01.L09, Varde Kommune
11. februar 2018 22:23:52

Til Varde Kommune.
I henhold til lokalplan 05.01.L09, Varde Kommune, vil vi gøre indsigelse på det nye byggeri ved
Hvidbjerg strandvej, samt stierne.
Da vi ejer sommerhuset på Kirkevej 16, Blåvand, vil det da være rart at vide hvor langt det nye
byggeri kommer ned mod vores grund. Vi vil gerne vide, hvor p-pladserne og bygningerne bliver
placeret, i forhold til vores grund, på grund af de støjgener,
der vil blive. Mener ikke der bør være sti igennem Kirkevej, da det vil være til gene for vores
sommerhus.
Håber på at høre fra jer, hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Preben Egegaard Nielsen og Heidi Nielsen
Mobilnr: 20461326

Indsigelse mod

”Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 05.01.L09 butiksområde i Blåvand
”
Varde Kommunes eget Klondike:
Forklaring: Alaska anno 1898 = Gold Rush

Nu har investorerne fundet guld i Blåvand. Og hvad sker der? – Akkurat det samme som i
Alaska,
udviklingen er sket/sker helt uden styring.

Erfaringerne burde lære politikerne/byplanlæggerne, at der skal en stram styring til, hvis ikke
Blåvand skal blive til et uskønt sammensurium, som er presset igennem af investorer, der kun
har øje for én ting, nemlig bundlinien i deres regnskab.
Det er der selvfølgelig ingen, der kan bebrejde dem. MEN det er så dér, politikernes opgave
ligger:
Der skulle (for mange år siden) have været lavet en plan for byudvikling i Blåvand.

Politikerne bør hele tiden holde sig for øje:
AT DET ER NATUREN, DER ER DET STORE OMDREJNINGSPUNKT.

Man bør i al planlægning have for øje, at man ikke fjerner den NATUR,
der gør, at folk gider komme til Blåvand langvejs fra.
Indtil for få år siden, kunne man finde den ro og fordybelse, der ”lader batterierne op”.
Som det er nu, er det næsten en folkevandring, der møder èn på stranden en vinterdag i
ferien.

De seneste års udvikling med massiv annoncering på tyske netsider, samt den syndflod af
turister som efter åbningen af Tirpitz er skyllet ind over Blåvand, viser med al ønskelig
tydelighed, at politikerne ikke har styr på tingene! Der er ikke nogen plan. Politikerne/byplanlægningen halser hele tiden bagefter udviklingen.
I vil i al fremtid være bagefter, hvis ikke I hugger bremsen i NU
og tager styringen over turist-strømmen:

Sæt rammerne for hvor mange turister, der skal komme.
- Ikke flere lejekaserner (store sommerhuse, med erhvervsmæssig udlejning for øje)
- brems den massive vinterudlejning, som vi har set de senere år, med opkørte, plørede
og hullede veje tilfølge. Store områder af Blåvand er vandlidende og kan slet ikke bære
vinterudlejning.
- Opgiv det påtænkte, ideforladte varehus,
- sats på camperfolket, der vil naturen og indret den camperplads, der allerede var på
planen.

-

Lad være med at rykke hverdagen med til ferielandet: Et varehus er hverdagsagtigt, og
det er vel netop for at komme væk fra hverdagen at man tager på ferie.
Værn om Blåvands handelsmiljø. Små boutiques, som folk kan gå stille og roligt rundt i
og nyde oplevelsen af et godt indkøbsmiljø.
Bak op om de dygtige butiksejere, i stedet for at anbringe ”en sulten ulv” iblandt
dem.
Et varehus vil uvægerligt tage livet af nogle af dem, med tomme butikslokaler
til følge.

Det er vigtigt at forstå, at NATUROPLEVELSER er omvendt proportionale med byggeprojekter.
Jo flere af sidstnævnte, jo færre af førstnævnte.
Politikerne glemmer at spørge, om et varehus er noget turisterne efterspørger??
De glemmer også at spørge, om det er en god idé at hæve kvm.-grænsen for detailhandel, for
at få plads til det.
Vi lokale borgere kan godt give jer svaret: et rungende ”NEJ!!!”

Når politikerne gentagne gange støder mod lovgivningen, ændrer de den bare.

For 4 år siden, da man udstykkede de 19 grunde i mosen på TDC-grunden, foreslog vi i vores
høringssvar, at man skulle føre TDC-grunden tilbage til landzone.
Nu viser det sig, at det var rigtig tænkt. Der er ikke solgt en eneste. Der er ikke brug for flere
byggegrunde.
Før TDC-grunden tilbage til landzone, så den kan danne grundlag for endnu flere
NATUROPLEVELSER.
DET ER DET, DER EFTERSPØRGES – IKKE VAREHUSE!

Brug dog hellere kræfterne på at optimere og kvalitetssikre de NATURoplevelser, der allerede
er.
Giv gæsterne en kvalitetsoplevelse, med det veletablerede handelsmiljø, der allerede er.
Lav den camperplads, der var på planen, og send det ideforladte varehus til Varde.
Dér er handelen jo dalende. - Måske har Varde brug for et nyt varehus?

Med venlig hilsen
Karen Johansson,
Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Karin K
planogby
Indsigelse lokalplan 05.01.L09
11. februar 2018 12:05:42

Indsigelse til kommuneplantillæg 07/ Lokalplan 05.01.L09
Vi gør hermed indsigelse mod ovennævnte: Tillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og
Hvidbjerg Strandvej i Blåvand.
Begrundelsen for indsigelsen er at Blåvand for tiden ikke har infrastruktur til flere
butikker.
Iflg. gældende Kommuneplans rammer må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige
10.000 m2. Uanset det, kan man i forslaget til lokalplanen (side 20) læse, at bruttoarealet
til butiksformål i Blåvand p.t. er op- gjort til 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri
og "lovliggøre" tidligere tiders forsømmelser skal brut- toarealet iflg. Tillæg 7 til
Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Med andre ord kan der over forholdsvis få års ske en tredobling af butiksarealet i Blåvand,
uden at der er foretaget de absolut nødvendige investeringer i veje, andre trafikforhold,
parkeringspladser og meget andet.
De kaotiske forhold for fodgængere, cyklister, bilister og leverandører til butikker vil blot
blive værre.
Det er Derfor vores opfattelse at butiksarealerne først bør udvides når ovennævnte forhold
er forbedret væsentligt.
Herudover finder vi grund til at bemærke, at der i forbindelse med lokalplanlægningen bør
skabes bedre trafikforhold i T-krydset Hvidbjerg Strandvej/Blåvandvej. For eksempel i
form af svingbaner.
Venlig hilsen
Søren Bjerre og Karin Kristiansen
Søren Gades Mark 33 B
6857 Blåvand
Sendt fra min iPad

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

jens johansen
planogby
Høringssvar Blåvand
11. februar 2018 11:59:47

Varde Kommune
Plan og Vækst – att. Sandra Stark
Jeg ønsker hermed at indgive et høringssvar vedr. Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan
2017 og Lokalplan 05.01.L09 butiksområde i Blåvand.
Med de seneste års voldsomme tilvækst i Blåvand er fremkommeligheden og
parkeringsforholdene i Blåvand by et stort og tiltagende problem for både os faste beboere,
turister og de lokale forretningsdrivende!
1. Parkeringsforholdene ved ”Den gamle Brugs”! Synes ikke at være tilstrækkelige, de er jo i
dag allerede optaget af de eksisterende butikker, kan der ikke øges med flere p. pladser på
øst og på syd siden af ”Brugsbygningen”?
2. Trafiktætheden? I dag holder vi jo ind imellem i kø fra krydset Hvidbjerg Strandvej og ind i
byen, med både en dagligvarebutik og et butikscenter vil trafikmængden øges markant!
Hvordan sikres ordentlige kørselsforhold både direkte på Blåvandvej ind i byen, alle
campingvognene der skal ind og ud af Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej og dernæst ind-og
udkørsel fra det nye butikscenter til Blåvandvej. Er det etablering af venstresvingsbaner
eller en ny rundkørsel i krydset?
3. Kan Trafikken ind i Blåvand by ledes ad en anden vej ind mod centrum, end af Blåvandvej?
Generelt! Hvis der var lov for det, kunne trafiktætheden dæmpes betydelig hvis alle
udlejningsbureauer lå samlet udenfor Blåvand by, eks. ude ved parkeringspladserne. Det ville
reducere meget unødvendig frem- og tilbagekørsel af sommerhus-lejere, både ved ankomst og
afrejse.

Med venlig hilsen
Jens Johansen
Hestehaven 13, Blåvand
Privat:
Frederiksbergvej 39, Andst
6600 Vejen
75588329 – 30252444
Jens-johansen@mail.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Preben Egegaard Nielsen
Sandra Stark
SV: Varde Kommune - Kort fra lokalplanforslag 05.01.L09 Centerområde Blåvand øst
12. februar 2018 13:42:51
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Jeg sender her en tegning med huset på, der viser hvor langt der er til skel. Vi vil ikke acceptere
sti hen foran vores hus, da der aldrig har været en sti før. Vi også har forpligtelse til at holde
vejen, da det er en fælles privat vej. Støj fra legepladsen vil genere os, da vi har terrasse mod øst
og syd. Samt ligger p-pladsen alt for tæt på, da det giver støj fra bilmotor, og når der smækkes
med bildøre.
Med venlig hilsen
Preben Egegaard Nielsen og Heidi Nielsen
20461326

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

"Jørgen Thomsen"
planogby
post@blaavand-grundejerforening.dk
Lokalplan 05.01.L09, Varde Kommune
12. februar 2018 12:27:53

Der er noget fundamentalt galt i dette lokalplansforslag og i særdeleshed Varde kommunes holdning
til udviklingen i Blåvand.
Blåvand by er i de senere år blevet større og større og har fuldstændigt mistet sin landsbykarakter.
I et fritidsområde skal vi ikke have store byer med bastante sammenhængende facader i stål, glas,
sten og beton. Det er helt i modstrid med områdets karakter.
Det er også i strid med den udviklingsplan Blåvand Ho Erhverv, Blåvand Udvikling,
Aktivitetscentret, Blåvand Borgerforening og grundejerforeningerne er i gang med at lave og som
Varde kommune støtter.
I den foreslåes bl.a kravet:
"En levende bymidte med NATURlig atmosfære"
I den foreliggende lokalplan cementeres den dårlige udvikling med krav om, at der skal være bymæssig
udseende.
"
Lokalplanen udlægger to byggefelter, hvor der kan opføres
bygninger til butiksformål. Bygningerne skal gives en bymæssig
facade mod Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej
"
Mit forslag er, at man alle steder i forslaget enten sletter ordet bymæssig eller i stedet erstatter
det med landsbymæssig og tilretter teksten efter dette.

Jørgen Thomsen
Hybenvej 9
Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lise Thøisen
planogby
Indsigelse til Lokalplan 05.01.L09 og Kommuneplantillæg 07 2017
13. februar 2018 18:36:37

Indsigelse til Lokalplan 05.01.L09 og Kommuneplantillæg 07 2017.
Jeg vil hermed komme med indsigelse mod et 3.000 m2 stort indkøbscenter.
Blåvand er ikke en storby, og et storcenter passer ikke ind i en turistby. Det skurer
underligt i mine ører, at der skulle være behov for et storcenter, og hvem kunderne
i givet fald skulle være.
De seneste dages nyheder har i stor grad handlet om, hvordan nethandel har
overtaget handlen fra de fysiske butikker. Når man ser på Blåvand midtby i dag er
de fysiske butikker fyldt med skilte med ophørsudsalg og udsalgsskilte året rundt.
Jeg vil henvise til en kortlægning der er lavet af Institut for Centerplanlægning,
hvis Varde kommune ikke selv har foretaget en undersøgelse. Denne kortlægning
forudser, at hvis den nuværende udvikling fortsætter vil der om 10 år kun være 30
handelsbyer tilbage, og jeg har meget svært ved at forestille mig, at Blåvand skulle
være blandt dem.
Jeg har også meget svært ved at forestille mig, at tyske turister vil finde det
interessant at kunne handle i et tysk lavpris varehus i deres ferie, og at det skulle
være så attraktivt, at de vil vælge Blåvand som feriedestination.
Jeg har også svært ved at forestille mig, at det publikum der tager til Blåvand for at
besøge Tirpitz-museet lige vil slå et smut forbi et kæmpe indkøbscenter.
Derimod vil det være rigtig godt, at benytte Brugsens bygning og lokaler, som har
stået tomme i en del år.
Jeg ville ønske Varde Kommune i stedet for at lege bygherrer ville koncentrere sig
om at få gjort noget ved infrastrukturen!!!!!!!
Det er i øvrigt paradoksalt, at Reiner Sørup i levende live bekæmpede alle, der
ville købe hans grund for at bygge, nu fra sin himmel må se på, at hans
barndomshjem skal rumme et kæmpe indkøbscenter.
Lise Thøisen
Solhaven 2
6857 Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Connie Verndrup
planogby
Indsigelse
13. februar 2018 12:14:20

Lokalplan 05.01.L09 Centerområde Blåvand øst
NEJ til varehus.
Jeg har meget svært ved at få øje på behovet for et STORT VAREHUS i Blåvand. En
ferieby skal efter min opfattelse bestå af en masse forskellige småforretninger (som nu).
Det er den slags, som skaber hygge og autencitet for området.
Og så er det da meget paradoksalt, at de mange tyske turister skal bydes velkommen af
netop en tysk varehuskæde ved indgangen til deres feriedestination i DANMARK. Det
bli’r da snart for komisk.
I POLITIKERE synes ikke at have megen fingerspids fornemmelse i forhold til turisme og
jeg håber, at der snart er nogle modige byrådsmedlemmer, som tør sige fra overfor Buhl og
Hauges tyrani og hærgen.
Connie Verndrup
Vangen 27
Esbjerg/
Sønder Vasevej 94
Blåvand

Til

11. februar 2018

Varde kommune
planogby@varde.dk

Tillæg 7 til kommuneplan
Lokalplan 05.01.L09: Område til butiksformål i Blåvand Øst
Blåvand Grundejerforening gør indsigelse mod ovennævnte: Tillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej i
Blåvand.
Begrundelsen for indsigelsen er at Blåvand for tiden ikke har infrastruktur til flere butikker.
Iflg. gældende Kommuneplans rammer må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige 10.000 m2. Uanset
det, kan man i forslaget til lokalplanen (side 20) læse, at bruttoarealet til butiksformål i Blåvand p.t. er opgjort til 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri og "lovliggøre" tidligere tiders forsømmelser skal bruttoarealet iflg. Tillæg 7 til Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Med andre ord kan der over forholdsvis få års ske en tredobling af butiksarealet i Blåvand, uden at der er
foretaget de absolut nødvendige investeringer i veje, andre trafikforhold, parkeringspladser og meget
andet. De kaotiske forhold for fodgængere, cyklister, bilister og leverandører til butikker vil blot blive
værre.
Det er Blåvand Grundejerforenings opfattelse at butiksarealerne først bør udvides når ovennævnte forhold
er forbedret væsentligt.
Herudover finder vi grund til at bemærke, at der i forbindelse med lokalplanlægningen bør skabes bedre
trafikforhold i T-krydset Hvidbjerg Strandvej/Blåvandvej. For eksempel i form af svingbaner.
Venlig hilsen
Blåvand Grundejerforening
Peter Jepsen
formand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Hans Ole Skovsgaard
planogby
"Kommuneplantillæg 07 og/eller Lokalplan 05.01.L09".
14. februar 2018 11:53:55

Undertegnede gør hermed indsigelse mod ovennævnte Tillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg
Strandvej i Blåvand.
Indsigelsen er bl.a. begrundet i, at Blåvand ikke har infrastruktur til at klare trafikken til flere
butikker. Derudover er det vel tvivlsomt, om der er kundegrundlag til nye butikker, så længe der
er tomme butikslokaler. Både Brugsen og Rema1000 måtte som bekendt dreje nøglen om.
Derudover kan man jo spørge, om det er ønskværdigt, at Blåvand bliver til discount-indkøbernes
højborg. Det planlagte Kaufhaus ser på deres hjemmeside ud til nærmest at svare til det gamle
danske Daells Varehus. For meget discount harmonerer ikke med ønsket om flere hoteller og
dyre luksussommerhuse, som ikke kan siges at ligge i discountsegmentet. Men måske er det, det
eneste turisterne har råd til, når hotelejeren og udlejerne har fået deres del! På kommunens
hjemmeside bedes der om hjælp til at få visionen Vi i Naturen til at leve. Det kan man jo ikke tage
alvorligt, når kommunen ikke selv gør det.
Iflg. den gældende kommuneplan må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige 10.000 m2.
Alligevel kan man i forslaget til lokalplanen se, at bruttoarealet til butiksformål i Blåvand allerede
er på 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri og lovliggøre de eksisterende overskridelser
skal bruttoarealet iflg. Tillæg 7 til Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Dvs., at der over ret få år kan ske en tredobling af det tilladte butiksareal i Blåvand, uden at der
er foretaget de meget nødvendige investeringer i veje og parkeringspladser mv. De eksisterende
kaotiske forhold for alle, der færdes i Blåvand, (herunder dårlig adskillelse af de forskellige
trafikanttyper) vil blot blive værre, og det vil være på hele strækningen gennem byen ud til fyret.
Hans Ole Skovsgaard
Bodegårdsvej 2
3050 Humlebæk
hos@plh.dk skovtrae@mail.dk
M. 27200567
Medejer af Fyrvej 3, 6857 Blåvand

Indsigelse vedrørende forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 05.01.L09
butiksområde i Blåvand.
Det er meget tankevækkende at:
der i 2001 var en ramme på 10.000 m² bruttoetageareal til butiksformål
der i juli 2017 blev lavet en registrering der viste at der rent faktisk er ca. 19.500 m²
og man nu vil udvide rammen for bruttoetageareal til butiksformål til 28.000m²
Har man bevidst lukket øjnene for overskridelsen eller har man bare sovet i timen?
Jeg synes, det er en voldsom stigning (næsten 50 % )i forhold til det faktiske, og jeg er naturligvis
bekymret for, om der nu vil blive holdt øje med ”forbrugt bruttoetageareal til butiksformål ” eller
kommer der en ny overskridelse, som bare godkendes og dermed en ny udvidelse af rammen.
Jeg mener rammen skal sænkes (lad os nu lige følge udviklingen) og at der på den måde bliver sikret
en styring, så der kan skrides ind hvis behovet for større ramme bliver aktuelt, og derfra besluttes
om bruttoetageareal til butiksformål skal fastholdes eller øges.

Jeg mener, det vil være en stor fejl at tillade et 3000 m² stor indkøbscenter på hjørnet Hvidbjerg
Strandvej og Blåvandvej.
Trafikalt set er lige præcis dette område et af knudepunkterne i infrastrukturen. Jeg er helt sikker
på, at til og frakørsel til dette center vil sinke trafikken yderligere.
Får vi mon så trafikregulering i form af lyskryds eller stor rundkørsel ?
P-pladser – bliver der mon lavet nok af dem ved centret?
Hvis ikke – tja – så er det spændende hvor der kan etableres flere.
Butiksmæssigt set, er jeg alvorlig bekymret for, om det betyder butiksdød til eksisterende butikker,
og deraf tomme bygninger i bymidten, eller om centret kan overleve eller må lukke og der så står
en stor tom bygning, som noget af det første man ser, når man kommer til Blåvand. Personligt er
jeg nu mest bange for det sidste.
I øvrigt synes jeg ikke, der er sammenhæng mellem lavprisvarehus og luksushoteller,
hotelbygninger og kæmpe store dyre sommerhuse (som der efterhånden er mange af i Blåvand) og
fortrinsvis udlejes til kapitalstærke turister. Er det det rette signal at sende
Jeg vil anbefale at få styr på infrastruktur, p-pladser og andre trafikale forhold, før området belastes
yderligere med byggeri.

Med venlig hilsen
Bente Werenberg
Fyrvej 22
6857 Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lisbeth Grønberg
planogby
"Kommuneplantillæg 07 og/eller Lokalplan 05.01.L09".
14. februar 2018 11:48:01

Undertegnede gør hermed indsigelse mod ovennævnteTillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg
Strandvej i Blåvand.
Indsigelsen er bl.a. begrundet i, at Blåvand ikke har infrastruktur til at klare trafikken til flere
butikker. Derudover er det vel tvivlsomt, om der er kundegrundlag til nye butikker, så længe der
er tomme butikslokaler. Både Brugsen og Rema1000 måtte som bekendt dreje nøglen om.
Derudover kan man jo spørge, om det er ønskværdigt, at Blåvand bliver til discount-indkøbernes
højborg. Det planlagte Kaufhaus ser på deres hjemmeside ud til nærmest at svare til det gamle
danske Daells Varehus. For meget discount harmonerer ikke med ønsket om flere hoteller og
dyre luksussommerhuse, som ikke kan siges at ligge i discountsegmentet. Men måske er det, det
eneste turisterne har råd til, når hotelejeren og udlejerne har fået deres del! På kommunens
hjemmeside bedes der om hjælp til at få visionen Vi i Naturen til at leve. Det kan man jo ikke tage
alvorligt, når kommunen ikke selv gør det.
Iflg. den gældende kommuneplan må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige 10.000 m2.
Alligevel kan man i forslaget til lokalplanen se, at bruttoarealet til butiksformål i Blåvand allerede
er på 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri og lovliggøre de eksisterende overskridelser
skal bruttoarealet iflg. Tillæg 7 til Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Dvs., at der over ret få år kan ske en tredobling af det tilladte butiksareal i Blåvand, uden at der
er foretaget de meget nødvendige investeringer i veje og parkeringspladser mv. De eksisterende
kaotiske forhold for alle, der færdes i Blåvand, (herunder dårlig adskillelse af de forskellige
trafikanttyper) vil blot blive værre, og det vil være på hele strækningen gennem byen ud til fyret.
Lisbeth Grønberg
Hvidemosevej 28
4070 Kr. Hyllinge
gronberglisb@pc.dk
Tlf. 20482561

Medejer af Fyrvej 3, Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

planogby
Sandra Stark
VS: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.
15. januar 2018 10:53:59
image001.png

Fra: Mona Hansen
Sendt: 11. januar 2018 12:46
Til: planogby <planogby@varde.dk>
Emne: VS: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.

Fra: Anners Dahl [mailto:apd@ravnbjerg.dk]
Sendt: 11. januar 2018 11:09
Til: Mona Hansen <monh@varde.dk>
Emne: VS: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.
Til videreekspedition til rette vedkommende.
Med venlig hilsen

Anners P. Dahl,

Ravnbjerg ApS
Agtrupvej 2 f,
6000 Kolding,
Tlf. 20 23 13 23,
mail: apd@ravnbjerg.dk
Fra: Anners Dahl
Sendt: 11. januar 2018 11:06
Til: 'stev@varde.dk' <stev@varde.dk>
Cc: Karsten Uldahl <karstenuldahl@yahoo.dk>
Emne: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.
Kære Steven Hansen.
Ultimo 2016 havde vi en korrespondance omkring ændring af plangrundlaget for ejendommen
Blåvand 33d,idet ejendommen ønskedes anvendt til erhverv,hvilket stred mod lokalplan
02.015.92.

Der ligger nu forslag til tillæg 07 om detailhandel i Blåvand.
Har dette forslag taget højde for ejeren af Blåvand 33d s ønsker ?
I benægtende fald,hvad er da begrundelsen herfor og kan forslaget ændres så ejendommen 33d
Blåvand kan indgå i detailhandelsområdet.
Må jeg venligst høre fra dig ?
Med venlig hilsen

Anners P. Dahl,

Ravnbjerg ApS
Agtrupvej 2 f,
6000 Kolding,
Tlf. 20 23 13 23,
mail: apd@ravnbjerg.dk

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Hanne Astrup
Sandra Stark
Henning Vognbjerg
Høringssvar til lokalplansforslag 05.01.L09 Hvidbjerg Strandvej, vedrørende arealreservation til busskur
11. januar 2018 10:54:27
Lokalplanforslag 05.01.L09 gl.pdf
Lokalplanforslag 05.01.L09 Ny.pdf
Mail Busskur Hvidbjerg strandvej(1) (002).pdf

Hej Sandra
Lokalplan 05.01.L09 er ude i offentlig høring for øjeblikket.
Vi er blevet opmærksomme på at § 3 punkt 3.18 i den gamle lokalplan om
arealreservation til et busskur ikke er kommet med i den nye lokalplan (se
nedenstående mail og vedhæftede)
Da der er et stort ønske/behov for et busskur på stedet, og den nye ejer ikke er tryg ved
at give lov til etablering af et busskur på arealet medmindre det er nævnt i lokalplanen,
bedes afsnittet om arealreservation til busskuret tilføjet i den nye lokalplan med samme
tekst som i den gamle.

Med venlig hilsen
Hanne Bech Astrup
Ingeniør
Vej og Park
Varde Kommune
haba@varde.dk - www.vardekommune.dk
Dir. tlf.: 7994 7119
Postadresse: Bytoften 2 - 6800 Varde
Fra: Henning Vognbjerg
Sendt: 10. januar 2018 10:34
Til: Hanne Astrup <haba@varde.dk>
Emne: Lokalplansforslag Hvidbjerg Strandvej, busskur
Der er fra beboer og turister i Blåvand samt Sydtrafik og Borgerservice udtrykt ønske
om opsætning af busskur ved Hvidbjerg Strandvej.
I det tidligere lokalplansforslag fra 2016 står der § 3 punkt 3.18 ”Der er reserveret et
areal til busskur, som vist på kortbilag 3.” (vedhæftet ”gl”)
I det nye forslag fra 2017 er det ikke nævnt (vedhæftet ”Ny”).
Min korrespondance med repræsentant fra Kaufhaus Stolz er også vedhæftet.

Venlig hilsen
Henning Vognbjerg
Vejmyndighed

Mobil: 6113 1582
Email: hevo@varde.dk
www.vardekommune.dk
Varde Kommune
Vej & Park
Vesterbækvej 31
6800 Varde

Bilag: 83.1. Kommuneplantillæg 07
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52362/18
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Detailhandel
i Blåvand
TILLÆG 07
RAMMEOMRÅDE 05.01.C01-C06

KOMMUNEPLAN 2017

VEJLEDNING

OFFENTLIG HØRING
Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 20. december 2017 til 14. februar 2018.
OPBYGNING
Tillæg 07 til Kommuneplan 2017 udgøres af en redegørelse, der
beskriver planens baggrund og formål samt en række rammebestemmelser, der fastlægger afgrænsningen af rammeområde
05.01.C04 til centerformål i form af blandet bolig og erhvervsområde, herunder detailhandel, samt fastlægger rammerne for
lokalplanlægningen.

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende
kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til
realisering af et projekt eller en lokalplan.
Byrådet har ansvaret for kommuneplanlægningen. Kommuneplanen er en sammenfattende plan der konkretiserer de overordnede politiske mål for udvikling og arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for kommunen, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen sammenfatter Byrådets overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i hele kommunen.
Retningslinjerne er et udtryk for en række arealinteresser, der
skal varetages og afvejes i den øvrige planlægning og administration. Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger
rammerne for indholdet af lokalplaner for de enkelte kommuner.
1
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REDEGØRELSE
BAGGRUND OG FORMÅL
Med nærværende Tillæg 07 til Kommuneplan 2017 ønsker Varde
Kommunes Plan- og Teknikudvalg at ændre plangrundlaget og
udvide detailhandelsområdet i Blåvand, for derigennem at skabe
muligheden for opførelsen af nye og større udvalgsvarebutikker.
Varde Kommune vurderer at det vil være med til at øge og styrke butiksudbuddet i kommunens største kystdestination, Blåvand. Samtidigt ønsker udvalget for Plan- og Teknik at beskytte
Blåvands centrale bymiljø ved at sikre, at eventuelt nye, store
udvalgsvarebutikker placeres henholdsvis øst for Kirkevej og
omkring Horns Bjerge i den vestlige del af bymidten.

Områdeplan for Blåvand Øst
Ændringen af kommuneplanen sker som led i revitaliseringen af
butiksmiljøet i Blåvand øst. Blåvands bymidte strækker sig langs
Blåvandvej fra Midtbyvej i øst til Horns Bjerge i vest. Året rundt
strømmer tusindvis af turister til Blåvand, hvorfor byen har et
rigt og velfungerende butiksliv set i forhold til byens størrelse.
Blåvand øst har dog de senere år været præget af uudnyttede
ejendomme og tomme butikslokaler, hvilket til dels er en konsekvens af byens udvikling til turistdestination. I 2015 vedtog Varde Byråd derfor Områdeplan for Blåvand Øst, der i hovedtræk
lægger linjen for byområdets udvikling med natursti, ferieboliger
og butikker. Den tidligere Blåvand Skole er revet ned, og på arealet opføres boligbebyggelse i overensstemmelse med områdeplanen. Dette tillæg til kommuneplanen vil give mulighed for
realisering af områdeplanens mål om udvikling af detailhandlen i
Blåvand øst.

Infrastruktur og tilkørselsforhold

Detailhandelszonen i Blåvand er centreret om Blåvandvej, der
fungerer som både hovedgade og hovedtrafikåre. Med dette
kommuneplantillæg udvides detailhandelszonen i Blåvand Øst
syd for Blåvandvej. Dette vil gøre det muligt at etablere større
butikker med facade mod Blåvandvej. Det er fortsat kommunens
mål og forudsætning for udvikling i området, at butiksstrukturen
skal udvikles langs og omkring Blåvandvej, der styrkes som byens centrale butiksstrøg.
Udvidelsen af bymidten og etableringen af nye butikker i øst
vurderes hensigtsmæssig i forhold til Blåvands overordnede trafikstruktur. Størstedelen af trafikken til og fra Blåvand sker ad
Blåvandvej fra øst. Blåvand tiltrækker udvalgsvarekunder fra et
større område. En udbygning af detailhandlen i Blåvand øst vil
således ikke belaste Blåvands øvrige bymidte med gennemkørende trafik set i forhold til kunder og turister, som kommer fra
andre byer og kystdestinationer. Sammenlignet med Blåvand i
øvrigt er tilkørselsforholdene særligt gode for det pågældende
område, da der udover fra Blåvandvej er mulighed for indkørsel
fra Hvidbjerg Strandvej.
Ved Hvidbjerg Strandvej er desuden bymidtens eneste busholdeplads, med bus til Oksbøl. Udbygning af detailhandlen i Blåvand
øst vil således være til fordel for brugere af den kollektive trafik.

Detailhandelsstruktur
I kommuneplanen udlægges områder til detailhandel i form af
bymidter og lokalcentre samt erhvervsområder med plads til
henholdsvis pladskrævende varegrupper og enkeltstående butikker til lokalområdets daglige forsyning. Det er blandt byrådets
mål, at der i bymidter ”sikres mulighed for fortsat butiksudbygning samt styrkelse af bymiljøet”. Med dette kommuneplantillæg
gives der mulighed for at etablere nye og større udvalgsvarebu3
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tikker, der vil understøtte den lokale detailhandelsstruktur og
sikre en effektiv og varieret butiksstruktur.

Behov for nye arealer til butiksformål
Den gældende kommuneplans opgørelse af bruttoetagearealet
for butiksformål i Blåvand er baseret på tal fra 2001. Der er derfor foretaget en ny registrering af bruttoetagearealet til detailhandel i Blåvand. Registreringen viser, at bruttoetagearealet til
detailhandel i Blåvand pr. 4. juli 2017 udgjorde ca. 19.500 m 2,
hvilket ligger væsentligt over kommuneplanens ramme på
10.000 m2.

EKSISTERENDE FORHOLD
Området ligger i byzone og vedbliver at ligge i byzone. Området
ligger i tilknytning til butiksbebyggelsen langs Blåvandvej og anvendes delvist til bolig. Størstedelen af området er ubebygget og
henligger uudnyttet.

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD
Ændring af rammeområde 05.01.C04
Med kommuneplantillægget revideres afgrænsningen af rammeområde 05.01.C04 som vist på herunder.

Sydvestjylland har gennem de seneste år oplevet vækst i turismen, hvilket kommer særligt til udtryk i Blåvand, der er Varde
Kommunes største kystdestination. Nye overnatningsmuligheder
og oplevelsescentre kommer til; nye, bynære boligområder,
strandhotel, Museum Tirpitz m.fl. Der er derfor behov for planlægning for nye detailbutikker for at understøtte byens butiksstruktur og imødekomme turisternes forventninger og behov.
Med dette kommuneplantillæg hæves detailhandelsrammen i
Blåvand til 28.000 m2 (bruttoetageareal).

OMRÅDETS BELIGGENHED
Det udpegede område, der overføres fra rammeområde
05.01.C06 til 05.01.C04, ligger mellem Kirkevej og Hvidbjerg
Strandvej. Området udgør et areal på ca. 1,2 ha og er en del af
matr.nr. 37n, 51l, 51m og 53v samt hele matr.nr. 51p Vandflod
by, Oksby.
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Figur 1: Rammeområder i Blåvand øst.

Som følge heraf ændres Blåvands bymidteafgrænsning som vist
på kortet på næste side.

REDEGØRELSE
valgsvarebutikker. Den hidtidige ramme for detailhandelsbutikker i Blåvand har været maks. 10.000 m2 bruttoetageareal. En
registrering viser dog, at det aktuelle bruttoetageareal til detailhandel i Blåvand er ca. 19.500 m2.
Der ønskes at give mulighed for etableringen af nye og større
udvalgsvarebutikker, der vil styrke et varieret butiksudbud i Varde Kommunes største kystdestination. Det samlede butiksareal
inden for rammeområderne 05.01.C01-05.01.C05 (svarende til
Blåvands bymidte) hæves derfor fra maks. 10.000 m2 til maks.
28.000 m2.
Specifikke detailhandelsrammer

Figur 2: Bymidteafgrænsningen i Blåvand øst.

Rammebestemmelserne for rammeområde 05.01.C04 fastlægger
områdets anvendelse til centerformål i form af blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse, herunder detailhandel. Bebyggelsesprocenten fastholdes til maks. 50. Bygningshøjden fastholdes til maks.
8,5 m. Etageantallet fastholdes til maks. 1 etage med udnyttet
tagetage. For parkering gælder, at der skal udlægges min. 1,5 ppladser pr. bolig og min. 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal, med
mindre andet fastlægges ved lokalplanlægning.

Med kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for
rammeområderne 05.01.C01-C05, for så vidt angår bestemmelserne for maksimumsstørrelser på udvalgsvarebutikker. De hidtidige bestemmelser har fastsat en størrelse på maks. 2.000 m2
for udvalgsvarebutikker. Med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg vil den fremtidige ramme for udvalgsvarebutikker fortsat være maks. 2.000 m2 i rammeområde 05.01.C01 og hæves
til maks. 3.000 m2 i rammeområderne 05.01.C02-C05.

Området ligger inden for kystnærhedszonen.
Samlet ramme for detailhandel
Varde Kommune har modtaget flere henvendelser med ønske om
etablering butik i den østligste del af Blåvands bymidte, og Varde
Kommune vurderer på baggrund af de seneste år vækst i turismen, at der er behov og marked for såvel dagligvare- som ud5

REDEGØRELSE

maks. 2.000 m2
maks. 3.000 m2

Figur 3: Udvalgsvarebutikkers maksimale størrelse som følge af kommuneplantillægget.
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REDEGØRELSE
RAMMEBESTEMMELSER
I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 1529 af
23. november 2015) fastsættes ved nærværende Forslag til Tillæg 07 til Kommuneplan 2017, følgende ændringer:


Nye rammer for lokalplanlægningen, herunder rammebestemmelser, samt ændring af rammeområde 05.01.C04
og 05.01.C06 til centerformål, se Figur 4.



Ændring af bymidteafgrænsningen for Blåvand i overensstemmelse med ændringen i rammeområde.



Ændring af maksimalstørrelsen for udvalgsvarebutikker i
05.01.C01-C05 i kommuneplanens hovedstruktur. Udvalgsvarebutikker i 05.01.C01 må fortsat være maks.
2.000 m2. Udvalgsvarebutikker i 05.01.C02-C05 må være
maks. 3.000 m2.



Det samlede butiksareal inden for rammeområderne
05.01.C01-05.01.C05 fastsættes til maks. 28.000 m2.

Figur 4: Ændring i bymidteafgrænsning set i forhold til butiksstrukturen
i Blåvand.
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REDEGØRELSE
Lokalplaner, der træffer bestemmelser for enkeltområde
05.01.C04, skal være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er indeholdt i nedenstående Tabel 1.

Særlige
resser

Beplantning
Andet

ENKELTOMRÅDE 05.01.C04 – BLÅVAND
Fremtidig anvendelse

Centerområde

Eksisterende zonestatus

Byzone

Fremtidig zonestatus

Byzone

Anvendelsens art

Blandet boligområde

Konkret anvendelse

Åben-lav bolig

Max.
cent

50 % for den enkelte ejendom

Bebyggelsespro-

Grundstørrelse
Max. bebyggelseshøjde

8,5 meter

Etageantal

Maks. 1 etage med udnyttet tagetage

Min. opholdsarealer

Fastlægges ved lokalplanlægning

Min. parkeringsarealer

Min. 1,5 p-pladser pr. bolig og min. 1 pplads pr. 50 m2 erhvervs-areal, med
mindre andet fastlægges ved lokalplanlægning

Trafikforhold
Bebyggelsens
ning

udform-

Samlet bruttoetageareal til butiksformål
for rammeområderne 05.01.C0105.01.C05 må ikke overstige 28.000
m2 .
Bruttoetagearealet må ikke overstige
3.500 m2 for dagligvarebutik og 3.000
m2 for udvalgsvarebutik.
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bevaringsinte-

Kystnærhedszone
For butikker blandet med boliger gælder
maks. bebyggelsesprocent på 45 % for
den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet er 700 m2.

Tabel 1: Rammebestemmelser for rammeområde 05.01.C04
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REDEGØRELSE
FORHOLD TIL ANDRE PLANER
Kommuneplan 2017
Forslag til kommuneplantillægget omfatter et område, der er
omfattet af rammeområde 05.01.C06. Arealet overføres til rammeområde 05.01.C04 som vist på Figur 1.
Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinje
5.2, 5.6 samt tilkendegivelser i Kommuneplan 2017 der beskriver, at butikker skal koncentreres i de centrale dele af byerne for
at understøtte attraktive, alsidige, levende og sammenhængende
bymiljøer, samt at skabe liv i byerne og sikre en god tilgængelighed for alle trafikanter.

Lokalplan
Nærværende Forslag til Tillæg 07 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet sideløbende med Forslag til Lokalplan 05.01.L09 – Område til butiksformål i Blåvand øst.

VVM OG MILJØVURDERING
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM)
Den 10. maj 2017 trådte bestemmelser om ”Miljøvurdering af
planer og projekter og af konkrete projekter” i kraft. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at
miljøhensyn integreres i udarbejdelsen af blandt andet planer.
Dette sker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling
ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
15

REDEGØRELSE
Overstående planforslag er omfattet af ”Miljøvurdering af planer

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne

og projekter og af konkrete projekter. Der er derfor foretaget en

få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet

indledende vurdering, jf. §8, stk. 2, nr. 1, i forhold til de relevan-

af krav om miljøvurdering, da det vurderes at planlægningen

te kriterier i lovens bilag 3 og høring af berørte myndigheder, jf.

ikke vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsent-

§32.

ligt, lige som planen ikke vil medføre væsentlige ændringer i det

Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.
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bestående miljø i Blåvand, herunder byens karakter.

BESTEMMELSER
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
Forslag til Tillæg 07 til ”Kommuneplan 2017, Varde Kommune” er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om
planlægning, af Varde Byråd den 05. 12. 2017.

P.b.v.

Erik Buhl Nielsen
Borgmester

/

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

Tillæg 07 til Kommuneplan 2017 er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning.

Varde Byråd, d. 8. maj, 2018
P.b.v.

Erik Buhl Nielsen
Borgmester

/

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør
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Bilag: 83.2. Resumé af indkomne bemærkninger Detailhandel i Blåvand.docx
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 57503/18

Dato
Dok.nr.
Sagsnr.
Ref.

12.04.2018
15/6837

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og
Forslag til lokalplan 05.01.L09 for område øst for Kirkevej i Blåvand samt udkast til
Byrådets vurdering af disse

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og Forslag
til lokalplan 05.01.L09, har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:

1. Banedanmark, ingen bemærkninger til tillæg 07 (indkommet 21.12.2018)
2. Banedanmark, ingen bemærkninger til lokalplan 05.01.L09 (indkommet 21.12.2018)
3. Brian Ørnskov (indkommet 09.01.2018)
4. Brian Ørnskov, samme som høringssvar 3 (indkommet 12.01.2018)
5. Birthe og Christian Karsten Sauer (indkommet 18.01.2018)
6. Birgitte Moltke (indkommet 08.02.2018)
7. Ribe Stift (indkommet 07.01.2018)
8. Uffe og Marianne Holm (indkommet 11.02.2018)
9. Preben Egegaard Nielsen og Heidi Nielsen (indkommet 11.02.2018)
10. Karen Johansson (indkommet 11.02.2018)
11. Søren Bjerre og Karin Kristiansen (indkommet 11.02.2018)
12. Jens Johansen (indkommet 11.02.2018)
13. Preben og Heidi Nielsen (indkommet 12.02.2018)
14. Jørgen Thomsen (indkommet 12.02.2018)
15. Lise Thøisen (indkommet 13.02.2018)
16. Connie Verndrup (indkommet 13.02.2018)
17. Blåvand Grundejerforening (indkommet 12.02.2018)
18. Hans Ole Skovsgaard (indkommet 14.02.2018)
19. Bente Werenberg (indkommet 14.02.2018)
20. Lisbeth Grønberg (indkommet 14.02.2018)
21. Anners Dahl (indkommet 15.01.2018)
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Trafik
Brian Ørnskov; Birthe og Christian Karsten Sauer og Lise Thøisen mener, at Varde Kommune bør
finde en løsning for de trafikale problemer i Blåvand, og at de fremlagte planer for byggeri i
Blåvand kun vil øge problemet.
Brian Ørnskov foreslår, at kommunen bør arbejde for, at få åbnet vejen på militærområdet nord
for Blåvand for offentligheden, så dele af trafikken kan køre uden om Blåvand by.
Birthe og Christian Karsten Sauer mener ikke, at lokalplanen er retvisende i sin vurdering af, at
trafikken til butikken ikke vil belaste Blåvand bymidte med gennemkørende trafik. Birthe og
Christian Karsten Sauer påpeger, at kunder og turister, som kommer fra andre byer og
turistdestinationer, naturligt vil køre igennem byen til stranden. Birthe og Christian Karsten
Sauer påpeger, at ved placeringen af en ny indkøbsmulighed vil turister køre mere frem og
tilbage gennem byen, som det kan ses ved eksisterende udlejningshuse, som er placeret midt i
byen. Jens Johansen foreslår, at alle udlejningsbureauer bør flyttes uden for Blåvand by ved
eksempelvis en parkeringsplads for derigennem at mindske trafikken gennem Blåvand by.
Brian Ørnskov; Søren Bjerre og Karin Kristiansen; Hans Skovgaard og Peter Jepsen på vegne af
Blåvand Grundejerforening påpeger, at eksisterende forhold i Blåvand er kaotiske for både
fodgængere, cyklister, bilister og leverandører til butikker, hvilket lokalplanen kun vil forværre.
Uffe og Marianne Holm mener, at der ikke bør planlægges for mere byggeri i Blåvand, før at der
er bevilget penge og sket fysiske ændringer for at løse problemerne omkring infrastrukturen i
Blåvand.
Jens Johansen mener, at parkeringsforholdene i Blåvand ikke er tilstrækkelige, og han foreslår,
at der skal planlægges flere p-pladser på øst- og sydsiden af den gamle Brugsbygning.
Brian Ørnskov; Birthe og Christian Karsten Sauer; Jens Johansen; Bente Werenberg; Uffe og
Marianne Holm; Søren Bjerre og Karin Kristiansen og Peter Jepsen på vegne af Blåvand
Grundejerforening foreslår, at der i krydset ved Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej laves en
rundkørsel, lyskryds eller en svingbane. De påpeger, at Blåvand i sommersæsonen er præget af
store kødannelser særligt ved krydset Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej.
Brian Ørnskov påpeger, at planen udlægger Horns Bjerge til centerområde, og han ønsker at
vide, hvordan disse planer hænger sammen med trafikplanen? Brian Ørnskov ønsker at vide, om
der planmæssigt også er taget højde for trafikken fra øvrige projekter, som der planlægges for i
Blåvand.
Birthe og Christian Karsten Sauer mener ikke, at lokalplanen behandler de trafikale problemer.
John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker at vide,
hvordan problemerne omkring infrastrukturen i krydset ved Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej
bliver løst?
Birthe og Christian Karsten Sauer påpeger, at den smalle sti fra Blåvand Kro og ud til Blåvand Fyr
ikke er tilstrækkelig bred til at betjene både gående og cyklister, hvilket medvirker til stor
irritation for turister og faste beboere. Trængsel på stien bevirker, at cyklister ofte kører ude på
den smalle trafikerede vej. Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at samme problematik er
tilsvarende på Hvidbjerg Strandvej, hvor de mener, at den tænkte promenade ikke vil løse
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problemet med de bløde trafikanter. Birthe og Christian Karsten Sauer mener ikke, at Varde
Kommune på det grundlag kan reklamere med at være Cykelkommune nr. 1.

Byrådets vurdering:
I flere høringssvar gives der udtryk for utilfredshed med trafikafviklingen i Blåvand by – særligt i
højsæsonen. Varde Kommune foretog i forbindelse med miljøvurderingen af planerne for
Blåvand Kyst en trafikanalyse, som blev udarbejdet af et uafhængigt rådgivningsfirma.
Trafikanalysen konkluderede, at trafikken i den nuværende situation overordnet set afvikles
tilfredsstillende i spidstimerne i højsæsonen. Den største belastning opstår på Blåvandvej
gennem den centrale del af byen, hvor trafikken glider langsomt i spidsbelastningsperioderne.
Undersøgelsen af trafikafviklingen i krydset Blåvandvej / Hvidbjerg Strandvej viste endvidere, at
ventetiden ved udkørslen fra Hvidbjerg Strandvej til Blåvandvej i spidstimerne ligger indenfor
det acceptable med den nuværende trafikbelastning.
Varde Kommune følger udviklingen med trafiktællinger og har tidligere besluttet, at der
iværksættes et eller flere af de afhjælpningstiltag, der er nævnt i miljørapporten, hvis
trafikbelastningen øges med op til 25 %:
 Parkeringsvejvisning
 Varierede tidspunkter for nøgleudlevering til sommerhuse/nøglebokse
 Kanalisering af Hvidbjerg Strandvej ved Blåvandvej
Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Blåvand Kyst projektet, at der skal udarbejdes
en plan for bedre trafikafvikling i Blåvand. Arbejdet er igangsat, og Varde Kommune vil i den
forbindelse vurderer de bemærkninger og forslag, der her er indkommet.
Den kombinerede cykel/gangsti på strækningen mellem Blåvand Kro og ud til Blåvand Fyr er
ikke en del af lokalplanområdet, og den kan som følge heraf ikke reguleres gennem
lokalplanens bestemmelser. Byrådet vurderer, at trafikforholdene mellem bilister og bløde
trafikanter på strækningen langs Hvidbjerg Strandvej afvikles på acceptabel vis, og at der ikke
på nuværende tidspunkt er behov for en udvidelse af stien.
Med forslaget til lokalplanen udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50m2 erhvervsareal.
Byrådet vurderer, at de udlagte parkeringspladser ved detailhandlen og den nye promenade
langs Blåvandvej kan være incitament for turister og andre besøgende til at udforske dele af
Blåvand by til fods. Byrådet vurderer, at der i lokalplanen ikke er behov for at stille strengere
krav til mindste antal af parkeringspladser pr. 50m2.
Afledte justeringer:
Bemærkningerne for trafik bliver medtaget i det igangsatte arbejde med en trafikplan.
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Boder og pavilloner
Brian Ørnskov påpeger, at lokalplanen giver mulighed for boder og pavilloner, hvilket han ikke
mener, stemmer overens med den politik man har ført de sidste 5 år i Blåvand. Brian Ørnskov
mener ikke, at boder og pavilloner er tilladt, og at der er lavet en aftale derom med Handels- og
Erhvervsforeningen i Blåvand.
Byrådets vurdering:
Varde Kommune påbegyndte i 2014 en forsøgsordning med at regulere antallet og placeringen
af salgsvogne i Blåvand. Vurderingen var, at op til 4 samtidigt opstillede salgsenheder i Blåvand
by ville medvirke til at skabe et varieret og harmonisk centerområde, der betjente både
helårsbebyggelse og den omkringliggende sommerhusbebyggelse, under forudsætning af, at
disse var spredt jævnt over hele centerområdet.
Vurderingen var ligeledes, at ugentlige markedsdage eller årlige markedsdage ville kunne
tillades, hvis de efter en individuel vurdering ikke vurderedes at være til unødig og
længerevarende gene for parkeringsforhold eller den almindelige detailhandel.
Det er byrådets vurdering, at denne forsøgsordning har fungeret godt, da det ikke har været
nødvendigt at ændre i ordningens principper.
Formålet med punkt 8.1.4 i lokalplanen har været klart at tilkendegive, at kommunen
forbeholder sig ret til at udarbejde et sæt regler som de ovenfor nævnte.
Det er derfor byrådets vurdering, at lokalplanen ikke er i uoverensstemmelse med den
forsøgsordning, der blev udarbejdet i 2013 og trådte i kraft i 2014 efter dialog med borgere,
grundejerforeninger og Blåvand-Ho Handels- & Erhvervsforening. Ligeledes sikrer lokalplanen,
at der er mulighed for at tilpasse sig kundebehov og den løbende udvikling i detailhandlen i
Blåvand.
Afledte justeringer:
Ingen

Bruttoetageareal for detailhandel i Blåvand
Uffe og Marianne Holm mener, at ramme for bruttoetageareal for detailhandel i Blåvand
maksimalt bør sættes til 21.000m2.
Bente Werenberg og Karen Johansson mener ikke, at bruttoetagearealet til butikker bør hæves
før, at det kan sikres, at butikstilvæksten bedre kan følge med den øvrige udvikling i Blåvand.
Byrådets vurdering:
Et stærkt handelsmiljø i Blåvand er en vigtig del af kommunens turismepolitik. Det er derfor
afgørende, at den samlede butiksramme ikke bliver en begrænsende faktor for
butiksudviklingen.
Det er Byrådets vurdering at ved at sænke rammen for bruttoetagearealet til maks. 21.000 m2,
vil det begrænse den fremtidige udvikling i Blåvand. Det er Byrådets vurdering, at rammen på
maks. 28.000 m2 sikrer udviklingen af både nye butikker og udvidelse af eksisterende butikker.
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Den trafik, der vil komme, som følge af lokalplanen, vil blive indregnet i forudsætningerne for
det igangsatte arbejde med en trafikplan.
Afledte justeringer:
Ingen

Butiksstørrelse og tomme bygninger
Brian Ørnskov ønsker, at maksimumstørrelsen for udvalgsvarebutikker i rammeområde
05.01.C01 hæves til 3.000m2 som kommuneplantillæg 07 tillader for rammeområderne
05.01.C02-C05.
Uffe og Marianne Holm og Lise Thøisen mener, at butikker på 3.000 m2, ikke passer ind i
bymiljøet i Blåvand.
Birthe og Christian Karsten Sauer efterspørger den planmæssige begrundelse og argumentation
for behovet for flere og større butikker i Blåvand, som de ikke mener fremgår af lokalplanen.
Brian Ørnskov ønsker at vide, om der er taget højde for, hvad der skal ske med bygningen
såfremt Stoltz’ 3.000m2 store bygning går konkurs? Vil det blive en discount forretning eller et
bowlingcenter, med en bygningsmasse, der ikke kan lejes ud?
Søren Bjerre og Karin Kristiansen; Hans Skovsgaard; Peter Jepsen på vegne af Blåvand
Grundejerforening er imod planforslaget, der muliggør etableringen af 4.900m2 butik på hjørnet
mellem Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej, da infrastrukturen i Blåvand ikke kan håndtere
etableringen af flere butikker.
Karen Johansson mener, at Varde Kommune skal satse mere på de små butikker og styrke
oplevelsen af indkøbsmiljøet i stedet for at placere et stort varehus, der vil udkonkurrere de
mindre butikker, og derigennem give flere tomme bygninger i Blåvand.
Lise Thøisen mener, at butikshandel er faldende, og at den med tiden vil blive overtaget af den
stigende nethandel. Hun henviser til kortlægning udført af Institut for Centerplanlægning, der
fremlægger, at om 10 år vil der kun være 30 handelsbyer tilbage, og Lise Johansson mener ikke,
at Blåvand vil være en af dem.
Birthe og Christian Karsten Sauer og Hans Skovsgaard påpeger, at mange butikker i Blåvand står
tomme.
Uffe og Marianne Holm henviser til Erik Buhls udtalelse til Jyske Vestkysten Business syd den
28.01.2018, hvor han omtalte de eksisterende tomme bygninger i Blåvand som en ”øje bæ”.
Uffe og Marianne Holm ønsker, at Pro-Varde, som en del af Varde Kommune, bør lave en
marketingsundersøgelse, som den der blev udarbejdet i 2017 for turisme, for at klarlægge, om
der er et behov for et indkøbscenter i Blåvand, hvilket Uffe og Marianne Holm; Lise Thøisen;
Karen Johansson og Connie Vendrup ikke mener, at der er.
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Lise Thøisen og Connie Vendrup mener ikke, at tyske turister vil finde et tysk varehus interessant,
når de i deres ferie besøger Blåvand. Lise Thøisen mener ikke, at turister, der har været i Blåvand
for at besøge Tirpitz, vil kører forbi et varehus som det næste stop. Lise Thøisen mener i stedet,
at fokus bør være på, at udnytte Brugsens bygninger, som står tomme.
Byrådets vurdering:
Lokalplanen ligger indenfor bymidteafgrænsningen for butikker i Blåvand men i periferien af
midtbyen af Blåvand. I Planloven fastsættes butiksstørrelsen i bymidter for dagligvarebutikker til
maks. 5.000 m2, og for udvalgsvarebutikker er størrelsen ubegrænset. Byrådet vurderer, at
lokalplanen, som fastsætter maks. størrelse for dagligvarebutik til 3.500 m2 og 3.000 m2 for
detailhandel, er medvirkende til at sætte et afbalanceret niveau for butiksstørrelserne, uden at
udnytte Planlovens rammer fuldt ud.
Det er Byrådets vurdering, at etablering af enkelte større butikker i Blåvand vil bidrage til at øge
den samlede butiksomsætning. Meget store udvalgsvarebutikker adskiller sig dog markant fra
hovedparten af butikkerne i Blåvand, og det vurderes derfor, at sådanne butikker kun kan
tillades i periferien af bymidten. Hermed vil butikkerne bidrage til at gøre handelsgaden
længere og med varierede indkøbsmuligheder. Byrådet vurderer derfor, at
maksimumsstørrelsen for udvalgsvarebutikker i rammeområde 05.01.C01 ikke bør hæves til
3.000 m2, da rammeområdet udgør den centrale del af bymidten i Blåvand.
I Lise Thøisen henviser i indkomne bemærkning til den stigende udvikling indenfor nethandel,
som er sket indenfor de senere år. Byrådet vurderer, at det nuværende antal af besøgende,
turister og fastboende i Blåvand fortsat vil efterspørge både udvalgsvare- og
dagligvarebutikker. Det er Byrådets vurdering, at den stigende udvikling indenfor nethandel
ikke skal bremse udviklingsmulighederne for eksisterende og nye butikker i Blåvand.
Handelsmønstret i turistbyer er netop karakteriseret ved, at besøg i fysiske butikker er en del af
ferieoplevelsen.
Såfremt bygninger på grunden vil stå tomme, vil den fremtidige anvendelse af bygningerne
fortsat skulle overholde bestemmelserne i lokalplanens § 3, som fastlægger områdets
anvendelse til erhvervsformål i form af butikker, liberalt erhverv, tankstation og
servicefunktioner i tilknytning til turisterhvervet.
Af lokalplanen fremgår det, at den tidligere dagligvareforretning, som ligger tom indenfor
lokalplanområdet er utidssvarende for dagligvareforretninger i dag, og der tillades derfor en
større butik med en tidssvarende dimensionering. Byrådet vurderer, at lokalplanen er i
overensstemmelse med den vedtaget udviklingsplan for området og vil skabe mere aktivitet og
liv til et område, der i dag henligger uden en overordnet styring.
I de seneste år har Blåvand årligt haft et stigende antal af besøgende, hvilket medføre, at
antallet af potentielle kunder også er stigende. Byrådet vurderer, at der er kundegrundlag for
etableringen af butik indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen kan dog ikke stille krav til, hvilken
type af butikskæde, som kan tillades i lokalplanen området. At det på nuværende tidspunkt er
en tysk butikskæde, der ønsker at etablere sig på arealet, kan ikke reguleres gennem
lokalplanens bestemmelser.
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Afledte justeringer:
Ingen

Markering af indgangen til Blåvand og forskønnelse af området
Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at det er nødvendigt og et stort plus for byen, hvis
ankomstområdet til Blåvand bliver forbedret og forskønnet.
Birthe og Christian Karsten Sauer mener dog ikke, at forskønnelsen af ankomsten til Blåvand vil
blive opnået ved etableringen af en massiv forretningsbygning i tegl og beton. Birthe og
Christian Karsten Sauer mener, at de husfacader, som fremgår af lokalplanen, giver det
modsatte indtryk, end et spændende og imødekomne ankomstområde, som man ønsker. Birthe
og Christian Karsten Sauer mener ikke, at lokalplanen opfylder sit eget formål om forskønnelse
af ankomstvejen til Blåvand, men mener i stedet, at lokalplanen på sigt vil gøre Blåvand til en
mindre attraktiv turistdestination på Vestkysten.
Birthe og Christian Karsten Sauer foreslår, at området i stedet udlægges til et indbydende
naturområde med sand, klit og naturlig plantevækst hvor der er indarbejdet gangstier,
siddeoaser og med gode cykelmuligheder til og fra arealet.
Karen Johansson mener, at politikerne bør holde sig for øje, at det er naturen, der er det
attraktive i Blåvand.
Jørgen Thomsen mener ikke, at store sammenhængende facader i stål, glas, sten og beton vil
passe ind i områdets karakter som landsby og fritidsområde. Jørgen Thomsen mener, at
lokalplanen er i modstrid med udviklingsplanen for Blåvand, der planlægger en levende
bymidte med naturlig atmosfære. Jørgen Thomsen mener, at der i lokalplanen bør slettes ordet
bymæssigt og erstatte dette med landsbymæssigt, for derefter at tilrette øvrige bestemmelser i
lokalplanen, så det er den landsbymæssige karakter, som bliver fremtrædende.

Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen vil give mere liv og opholdsmuligheder til området
ved at forlænge eksisterende handelsstrøg og at planen er i overensstemmelse med den
vedtaget udviklingsplan.
Krydset ved Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej ligger i dag som et åbent areal med to
beboelsesejendomme og en tidligere dagligvareforretning, som ikke længere er i brug.
Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan nedrives, og at der i stedet kan
opføre ny bebyggelse, der i valget af materialer er inspireret af bebyggelsen i Blåvand bymidte.
Den nye bebyggelse vil blive opført med sammenhængende gavlbebyggelse, der vil afspejle
bebyggelse på den modsatte side af Blåvandvej, som ligeledes er opført som
sammenhængende gavlbebyggelse. Lokalplanen forlænger handelsstrøget ved etableringen af
promenade og torvemiljø, der indrettes med bl.a. siddemuligheder og plantebede.
Lokalplanområdets sydlige del fremstår i dag med naturpræg, og vil det også fremadrettet,
med mulighed for etablering af en naturlegeplads på arealet.
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Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen er tilpasset det eksisterende bymæssige miljø i
Blåvand i valget af materialer og bygningsfacadens fremtoning.
Det er Byrådets vurdering, at Blåvand må betragtes som en by, da Blåvand har et stort
serviceudbud og handelsliv. Dertil ligger store dele af Blåvand i byzone, hvorfor byen må
betragtes som havende en bymæssig karakter og ikke en landsbymæssig karakter.
Afledte justeringer:
Ingen

Turismetilstrømning og overbebyggelse
Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at store udlejningshuse, Tirpitz og det kommende
hotelbyggeri ved Hvidbjerg Strand og Hafniagrunden er medvirkende til at øge
turisttilstrømningen og derigennem ødelægge naturområderne og skabe trafikalt kaos. Birthe
og Christian Karsten Sauer påpeger, at de sidste strandnære naturområder i Blåvand er ved at
forsvinde og derigennem også charmen ved Blåvand. Birthe og Christian Karsten Sauer mener,
at et af de store problemer i Blåvand er mængden af turister.
Karen Johansson mener, at der burde satses på at styrke naturen og naturoplevelser, i stedet for
at planlægge for mere bebyggelse i Blåvand.
Karen Johansson mener, at der med de sidste års byggeri i Blåvand ikke længere muligt for at
finde ro og fordybelse i Blåvand, da det er en folkevandring, der møder en på stranden selv i
vintersæsonen. Brian Ørnskov, Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at Blåvand inden for de
sidste 5 år har mødt en stor byggetilvækst, hvor hver en plet er blevet inddraget. Birthe og
Christian Karsten Sauer mener, at et af de store problemer i Blåvand er overbebyggelse.
Karen Johansson mener, at de seneste års byggeri i Blåvand er foregået ukontrolleret og
mangler en overordnet styring. Hun efterspørger derfor en samlet plan for at sikre udviklingen
af Blåvand.
Karen Johansson mener, at annoncering på tyske netsider og den nyåbnede Tirpitz medvirker til
en ukontrolleret turisttilstrømning, hvor der ikke er nogen overordnet plan.
Karen Johansson ønsker, at Varde Kommune skal standse etableringen af store
udlejningssommerhuse og bremse den massive vinterudlejning, da den slider på det følsomme
natur/miljø.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets ønske, at Varde Kommune også i fremtiden skal være Danmarks førende
kystdestination i forhold til turismen. Blåvand har de seneste år mødt stor interesse fra turister,
sommerhuskøbere, erhvervsdrivende og bygherre. Den store interesse har medført, at Blåvand
har været flittigt besøgt. Når man henser til idealmodellen af en helårsdestination indenfor
kystferie, er Blåvand det, der kommer nærmest på i Danmark. Der er gennem udviklingsplaner,
en områdeplan og en trafikanalyse over de senere år arbejdet med en skånsom og lokalt
forankret tilgang til udvikling af Blåvand.
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Afledte justeringer:
Ingen

Busholdeplads
Birthe og Christian Karsten Sauer påpeger, at busdriften for nogle år siden ændrede endestation
fra Blåvand Kro til at skulle placeres ved Hvidbjerg Strandvej, ca. hvor den nye udkørsel fra
Stoltz er placeret. Birthe og Christian Karsten Sauer påpeger, at der i planmaterialet ikke er
angivet hverken busholdested eller buslomme. Birthe og Christian Karsten Sauer ønsker, at
busholdestedet ved Hvidbjerg Strandvej fastholdes ved placeringen på Hvidbjerg Strandvej.

Byrådets vurdering:
I forbindelse med den offentlige høring blev Forvaltningen opmærksom på, at bestemmelserne
vedrørende busholdeplads ved Hvidbjerg Strandvej, som fremgik af et tidligere lokalplanforslag,
ikke fremgik af det nye lokalplanforslag. Det er Byrådets vurdering, at der fortsat skal være
mulighed for etablering af busskur med cykelstativ ud mod Hvidbjerg Strandvej.
Afledte justeringer:
I lokalplanens § 3 tilføjes pkt. 3.4: ”Der reserveres et areal til busskur med tilhørende
cykelstativ, som vist på kortbilag 3”.
Dertil tilføjes der til pkt. 6.2.1: ”Derudover må der etableres et busskur med tilhørende
cykelstativ inden for det på kortbilag 3 markeret område til busskur”.
På Kortbilag 3 er et mindre området blevet markeret, som værende reserveret til busskur med
tilhørende cykelstativ.
Støj
John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker, at der
tages hensyn til eventuelle støjgener, der måtte komme i forbindelse med byggeri, varelevering
og hverdagens drift fra varehuset og mod ejendommen Hvidbjerg Strandvej nr. 24. John Moltke
Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker, at al tungt trafik og
varelevering lægges længst muligt væk fra ejendommen Hvidbjerg Strandvej 24.
Preben og Heidi Nilsen ønsker at vide præcist, hvor tæt det nye byggeri og p-pladser kommer
på deres ejendom på Kirkevej 16, da deres ejendom ikke er indtegnet på kortbilagene Preben
og Heidi Nilsen påpeger, at p-pladsen vil ligge meget tæt på deres ejendom Kirkevej 16,
hvorved de vil blive generet af støj fra bilmotorer og smækkende bildøre.
Placeringen af byggeri skal ske indenfor byggefelter. Konkret placering sker først i forbindelse
med en byggeansøgning.
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Byrådets vurdering:
Virksomheder indenfor lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledende regler for
støjgrænser i byzone, både ifm. vareindlevering, støj fra parkeringspladser og butikkens daglige
drift.
Det er Byrådets vurdering, at bebyggelsen kan overholde Miljøstyrelsens støjgrænser i skel.
Såfremt støjgrænser ikke kan overholdes, skal virksomheden opsætte afskærmende
foranstaltninger eller på anden vis sænke støjniveauet indenfor lokalplanområdet.
Afledte justeringer:
Boligen Kirkevej 16 indtegnes i kortbilagene.
I afsnit om støjforhold tilføjes sætningen: ”Lokalplanområdet ligger i centerområde blandet
bolig og erhverv. Syd-øst for området ligger et boligområde. Nye butikker m.m. skal overholde
miljøstyrelsens vejledende støjgrænser”.

Legeplads og natursti
John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker at vide,
hvem der skal stå for anlæggelse og driften af legepladsen, og hvordan udformningen af
legepladsen vil blive? John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke
Christiansen bemærker, at legepladsens udseende ikke fremgår af lokalplanen. John Moltke
Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker, som beboere af
ejendommen Hvidbjerg Strandvej 24, at blive inddraget i beslutningerne for legepladsens
udformning og tilpasning til naturområdet. John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og
Birgitte Moltke Christiansen ønsker at vide, hvilke støjgener der kan forventes fra legepladsen.
Preben og Heidi Nilsen ønsker ikke, at der etableres sti, som tilsluttes Kirkevej, da stien vil ligge
meget tæt på deres ejendom Kirkevej 16. Preben og Heidi Nilsen påpeger, at vejen ned til deres
ejendom er en privat fællesvej, som de er forpligtigede til at holde, og mener derfor ikke, at der
bør etableres offentlig sti fra butikken og frem til Kirkevej.
Preben og Heidi Nilsen påpeger, at den markerede legeplads vil ligge meget tæt på deres
ejendom Kirkevej 16, hvor deres ejendom kun ligger 5 meter fra skel. Preben og Heidi Nilsen
ønsker ikke, at legepladsen etableres, da de selv har terrasse mod syd og øst, og støjen fra
legepladsen vil derfor blive en gene.
Byrådets vurdering:
Lokalplanens § 8.2.2 giver kun mulighed for, at der kan opstilles legeredskaber og stiller ikke
krav til at legeredskaberne skal opstilles, og der er endnu ikke et konkret projekt for
udformning, anlæggelse eller drift af en legeplads.
Arealet til legeplads ligger i byzone og det må forventes, at der generelt kan forekomme støj i
byområder. Det er ikke muligt at fastsætte støjgrænser for legepladser.
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Den omtalte natursti er et projekt, der fremgår af områdeplanen for Blåvand vedtaget i 2015, og
er indarbejdet i lokalplanen. Private fællesveje er som udgangspunkt ikke lukkede for offentlig
færdsel. Skal der tilsluttes ny vejadgang eller stisystem skal vejejerne høres. En lokalplan kan
dog ikke planlægge for arealanvendelse uden for lokalplanområdet. Den markerede natursti
udenfor lokalplanområdet, bør derfor ikke fremgå af kortbilagene.
Afledte justeringer:
Den markeret del af naturstien, som ligger uden for lokalplanens område, fjernes fra
kortbilagene.

Tidligere udkast til lokalplan for arealet- autocamperplads
Uffe og Marianne Holm påpeger, at der i områdeplanen for Blåvand fremgår, at ”området er til
alternativ overnatning” og et torvemiljø. Dertil påpeger Uffe og Marianne Holm, at Erik Buhl og
Preben Friis Hauge på byrådsmødet den 3. maj 2016 bød ideen om en autocamperplads på
arealet velkommen.
Uffe og Marianne Holm tilføjer, at en autocamperplads er en mangelvare i Blåvand, da
autocampere holder på p-pladser i byen, ved stranden og på skoleveje og overnatter der, da de
ikke ønsker at betale prisen, som en 5-stjernet campingplads koster.
Uffe og Marianne Holm ønsker, at borgmesteren bør tale sagen for placeringen af en
autocamperplads på arealet med ministeren, som de mener blev gjort i tilfældet med
Hafniagrunden.
Uffe og Marianne Holm mener, at det er for dårligt, at folk skal læse i avisen om at planerne for
grunden, som lokalbefolkningen har støttet op omkring, er blevet ændret.
Karen Johansson ønsker, at Varde Kommune satser på camperfolket, der vil naturen, og
indretter området til autocamperplads, som der tidligere var planen.
Byrådets vurdering:
Der har i et tidligere lokalplanforslag været planlagt for etableringen af en autocamperplads på
arealet.
Ejeren af arealet har imidlertid afhændet det til en investorer med andre planer. Da de nye
planer også kunne rummes indenfor rammerne af den vedtaget udviklingsplan, har Varde Byråd
imødekommet ønsket om udarbejdelse af en lokalplan med en større udvalgsvarebutik på
arealet.
Afledte justeringer:
Ingen

Værdigrundlag
Hans Skovgaard mener ikke, at lokalplansforslaget er i overensstemmelse med Varde
Kommunes vision Vi i Naturen.
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Byrådets vurdering:
Byområdet planlægges til bymæssige formål. Lokalplanen stiller ligeledes krav om naturindhold
i form af det grønne område mod syd skal friholdes for bebyggelse og henligge som hedeareal.
Lokalplanen stiler ligeledes krav om etablering af beplantningsbælte langs skelgrænser.
Afledte justeringer:
Ingen

Øvrige bemærkninger
Anners Dahl ønsker at vide, om det er muligt at udvide lokalplanafgrænsningen til også at
gælde hans ejendom på Blåvandvej 33d, Blåvand, så denne kommer til at ligge i
erhvervsområde. Anners Dahl har tidligere forespurgt, om han kunne etablere butik på hans
ejendom, men fik afslag, da ejendommen er lokalplanlagt til boligformål.
I forbindelse med den offentlige høring, er forvaltningen blevet opmærksom på, at det i
lokalplanen bør fremgå, at kørearealer skal indrettes, så der ikke forekommer bakning til og fra
offentlig vej.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at ejendommen Blåvandvej 33d, Blåvand, ikke optages som en del af
den nye lokalplan, da ejendommen ikke grænser op til lokalplanens område.
Det er Byrådets vurdering, at bestemmelser omkring bakning til og fra offentlig vej skal
indskrives i lokalplanen.
Afledte justeringer:
Under § 5 i lokalplanen tilføjes: ”Kørearealer i området skal indrettes, så der ikke forekommer
bakning til og fra offentlig vej.
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Lokalplan
05.01.L09
Centerområde Blåvand Øst

den planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
OFFENTLIG HØRING
Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i
perioden fra d. 20. december 2017 til 14. februar 2018.

Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige
anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre spalte.
LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

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 an-
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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.
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INDLEDNING
LOKALPLANENS INDHOLD
+ Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udmøntning af Områdeplanen for Blåvand Øst, som blev vedtaget i foråret 2015.
+ Det er lokalplanens formål at styrke butikslivet langs Blåvandvej
gennem anlæggelsen af en promenade og et torv.
+ Lokalplanen udlægger to byggefelter, hvor der kan opføres
bygninger til butiksformål. Bygningerne skal gives en bymæssig
facade mod Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej.

BAGGRUND OG FORMÅL
Varde Kommune vedtog i foråret 2015 Områdeplan for Blåvand Øst.
Blandt områdeplanens intentioner er at binde området bedre sammen med Blåvands øvrige midtby og skabe en rekreativ forbindelse
på tværs af området og Blåvandvej.

størstedelen af områdets turisttrafik passerer krydset.
Et forslag til en lokalplan til udmøntning af områdeplanen for området mellem Blåvandvej, Hvidbjerg Strandvej og Tane Hedevej har
tidligere været i høring. På baggrund af en indsigelse fra Forsvaret
har det været nødvendigt at opdele området i mindre lokalplanområder, hvorfor nærværende lokalplanforslag er udarbejdet for en
mindre del af området.
Lokalplanen er desuden udarbejdet efter ønske fra bygherrer om
udnyttelse af lokalplanområdet til butiksformål. Detailhandelsudbygningen skal ske i overensstemmelse med principperne i områdeplanen. Denne lokalplan fastsætter derfor de planlægningsmæssige rammer for udmøntningen af områdeplanen for en del af dennes udstrækning.

OMRÅDETS BELIGGENHED
Lokalplanområdet ligger sydvest for krydset mellem Blåvandvej og
Hvidbjerg Strandvej som vist på kortet på næste side. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Blåvandvej, som er både hovedindfaldsvejen og hovedgaden i Blåvand.
Området afgrænses mod øst af Hvidbjerg Strandvej, som forbinder
Blåvandvej og Hvidbjerg Strand, der er en af lokalområdets populære badestrande. Her ligger også områdets største campingplads.
Syd og vest for lokalplanområdet ligger et område med blandet
bolig og erhverv.
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 1,6 ha og omfatter matr.
37n, 51c, 51p og 53v samt en mindre del af 51m Vandflod by, Oksby.

Udsnit af områdeplanen for Blåvand Øst.
Et af områdeplanens hovedgreb er at udnytte områdets placering til
at skabe en mere markant velkomst til Blåvand by ved at etablere en
markedsplads ved krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej. Krydset udgør den østlige afgrænsning af Blåvands bymidte, og
Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune
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på tværs af lokalplanområdets sydlige del, samt i lokalplanområdets
sydvestlige skel er et sammenhængende beplantningsbælte overvejende bestående af fyrretræer.
Den tidligere dagligvareforretning, der ligger i lokalplanområdets
vestlige del, har ikke været i brug i flere år, og bygningen er utidssvarende i forhold kravene til dagligvareforretninger, som de har
udviklet sig siden butikkens lukning. Med lokalplanen gives mulighed for nedrivning af bygningen og opførelse af en ny bygning til
butiksformål.

Tidligere dagligvareforretning inden for lokalplanområdet.
I tilknytning til den lukkede dagligvareforretning er der en tankstation, som stadig er i brug. Tankstationen har direkte indkørsel fra
Blåvandvej.

Lokalplanområdets placering i Blåvand.

EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet

Inden for lokalplanområdet ligger en tidligere dagligvareforretning,
en tankstation, to beboelsesbygninger, større græsarealer, der tidligere har været anvendt til campingaktivitet, samt et område med
udpræget naturkarakter i form af hede. Langs Hvidbjerg Strandvej,
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Eksisterende tankstation med indkørsel fra Blåvandvej.
I lokalplanområdets østlige del er der to beboelsesejendomme i en
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etage med sadeltag og udnyttet tagetage. Disse kan ligeledes nedrives for at give plads til ny bebyggelse, der vil give en bymæssig
facade mod Blåvandvej.

Lokalplanområdet ligger i byzone.
Omkringliggende
områder

Nord for lokalplanområdet på modsatte side af Blåvandvej findes
ferieboliger i to etager. Ferieboligerne fremstår som sammenbyggede gavlhuse. Sammenbyggede gavlhuse er et velkendt motiv i
Blåvands bymidte.

Hjørnet mellem Blåvandvej (th.) og Hvidbjerg Strandvej (tv.).
I den sydligste del af lokalplanområdet er der et mindre hedeareal.
Som udpeget i områdeplanen for Blåvand øst planlægges en natursti på tværs af dette areal. Naturstien etableres som grus- eller trampesti.

Gavlhuse langs Blåvandvej overfor lokalplanområdet.
Øst for lokalplanområdet på modsatte side af Hvidbjerg Strandvej lå
tidligere Blåvand Skole. Den gamle skolebygning er revet ned, og
området udbygges i dag med boliger. Størstedelen af området vil
blive bebygget med fritliggende enfamiliehuse, men mod Hvidbjerg
Strandvej opføres tæt-lav boligbebyggelse i form af sammenbyggede gavlhuse.

Lokalplanområdets sydligste del fremstår med naturpræg.
Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune
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REDEGØRELSE
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23.
november 2015) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i
pkt. 2 nævnte område.

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL
1.1

Lokalplanen har til formål:

FORMÅL

at lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål med mulighed for
detailhandel og andre serviceerhverv

Det er lokalplanens formål at fastsætte rammerne for en udbygning
af butiksmiljøet langs Blåvandvej inden for lokalplanområdet. Udbygningen skal ske i overensstemmelse med principperne i Områdeplan for Blåvand Øst gennem udlæggelsen af en butikspromenade langs Blåvandvej og etableringen af et torv på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej. Det er målet at skabe en bymæssig
bebyggelse langs butikspromenaden, der vil være med til at
stramme gaderummet op.

at sikre en bymæssig bebyggelse mod Blåvandvej gennem fastsættelse af facadebyggelinje og retningslinjer for facadens udformning
at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning og materialevalg, så ny bebyggelse tilpasses den eksisterende bebyggelse i
Blåvand midtby

§ 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG
ZONESTATUS
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel
nr. 37n, 51c, 51p og 53v samt en del af 51m Vandflod by, Oksby.

2.2

Lokalplanområdet ligger i byzone.

LOKALPLANAFGRÆNSNING
Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Blåvandvej, mod øst af
Hvidbjerg Strandvej og mod syd og vest af et mindre boligområde
ved Kirkevej.

§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsformål i
form af butikker, liberale erhverv, tankstation og servicefunktioner i
tilknytning til turisterhvervet.

3.2

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500 m2
for dagligvareforretninger og 3.000 m2 for udvalgsvareforretninger.

3.3

Det samlede bruttoetageareal, som anvendes til butiksformål, må
ikke overstige 4.900 m2.

Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune

DETAILHANDEL
Inden for lokalplanområdet må der opføres såvel butikker som
andre former for liberale erhverv og serviceerhverv i tilknytning til
turisterhvervet. Sidstnævnte kan være restaurant, udlejningskontor
m.m. Den eksisterende tankstation bevares på sin nuværende placering. Der er fra bygherrers side udtrykt ønske om opførelse af en
større udvalgsvarebutik, en dagligvareforretning samt to mindre
lejemål. Personalefaciliteter på maks. 200 m2 medregnes ikke i bu-
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3.4

REDEGØRELSE
Der reserveres et areal til busskur med tilhørende cykelstativ, som
vist på kortbilag 3.

tikkens bruttoetageareal.

§ 4. UDSTYKNING
4.1

Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 700 m2.

§ 5. VEJE, STIER OG PARKERING
5.1
5.1.1

VEJADGANG OG KØREAREALER
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej som vist på kortbilag 3.
Der må fra lokalplanområdet højest etableres 1 fælles overkørsel til
Blåvandvej og 1 fælles overkørsel til Hvidbjerg Strandvej. Overkørsler skal etableres med en placering som vist i princippet på kortbilag 3.

5.1.2

VEJSTRUKTUR
Lokalplanområdet trafikbetjenes via overkørsler til henholdsvis
Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej. Overkørslerne er bundet sammen af en intern vejforbindelse, hvorfra der er adgang til områdets
parkeringspladser og vareindlevering.
Kørearealer skal etableres i sort asfalt eller beton – enten som fliser
eller betonflader. Betonfladerne kan skabe en sammenhæng til
promenaden langs Blåvandvej.

Der udlægges køre- og parkeringsareal som vist på kortbilag 3.
URBAN OG GRØN PARKERING
Der skal etableres vejforbindelse mellem de to overkørsler i princippet som vist på kortbilag 3. Vejforbindelsen skal etableres med
en kørebanebredde på min. 5 m.
Vejforbindelse mellem parkeringsområder samt vejforbindelse ved
bygninger skal have en bredde, der muliggør færdsel af fodgængere og biler samtidigt.

5.1.3

Kørearealer skal udføres i beton eller sort asfalt.

Der kan etableres parkeringsplads med såvel et bymæssigt udtryk
med parkeringsbåse i beton og asfalt som et grønt udtryk med
parkeringsbåse i græsarmering og grus. Således kan parkeringspladsen nærmest Blåvandvej udformes i sammenhæng med promenaden og markedstorvet, mens de sydligste parkeringspladser
kan gives et mere grønt udtryk i overensstemmelse med det udlagte grønne areal. Der plantes træer som vist på illustrationsplanen,
kortbilag 4.

Arealer i tilknytning til tankanlægget som vist på kortbilag 3 kan
udføres med en anden belægning nødvendig for tankanlæggets
drift og sikkerhed.
Ved tankanlægget skal ind- og udkørsel af tankbiler sikres, så tankbilen ikke skal bakke.

Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune
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5.2
5.2.1

REDEGØRELSE
PARKERING
Der udlægges køre- og parkeringsareal som vist på kortbilag 3.
Manøvreareal på parkeringspladser skal overholde minimumskrav i
Vejreglerne.
Kørearealer i området skal indrettes, så der ikke forekommer bakning til og fra offentlig vej.
Vareindlevering til butikker skal placeres, så varebiler ikke bakker på
kundeparkeringspladsen.
Der skal etableres parkeringspladser svarende til mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 bebyggelse.

5.2.2

Parkeringsbåse skal udføres i beton, sort asfalt, græsarmering eller
grus.

5.2.3

Der skal plantes træer på parkeringsarealer i princippet som vist på
kortbilag 4 svarende til min. 1 træ pr. 7 parkeringspladser.

5.2.4

På parkeringsområdet syd for overkørslen til Hvidbjerg Strandvej
skal der etableres plantebede mellem parkeringspladserne i princippet som vist på kortbilag 4, jf. § 8.4.3.

5.3
5.3.1

STIER OG GANGAREALER
Arealet udlagt til promenade og torv som vist på kortbilag 3 skal
udføres med fast belægning af beton og/eller natursten.
Overkørsel, jf. § 5.1.1, kan dog etableres i sort asfalt med markeringsstriber i termoplast.

5.3.2

På den sydlige del af parkeringspladsen skal der etableres
plantebede mellem parkeringsrækkerne.

Eksempel på parkering på græsarmering i hhv. beton (t.v.) og plastic.
STIER OG GANGAREALER
For beskrivelse af promenade og torv se side 14.

Der skal etableres stier til sammenbinding af punkterne a, b og c i
princippet som vist på kortbilag 3. Stierne kan etableres på ubebyggede byggefelter.
Stier skal etableres som arealet udlagt til promenade og torv eller
som grussti med en bredde på min. 1,5 m. På arealer udlagt til grønt
område som vist på kortbilag 3 kan stier desuden etableres som

Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune
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trampestier.

5.4

BELYSNING

5.4.1

Belysningsarmatur på køre- og parkeringsarealer samt langs stier
og på areal til promenade og torv skal have et ensartet arkitektonisk udtryk.

5.4.2

Belysning skal være nedadrettet og må ikke virke blændende eller
generende for omgivelserne.
Lyspunkthøjden må være maks. 5 m over det omkringliggende
terræn.

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG
PLACERING
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

Eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet kan nedrives.

Der er udlagt to byggefelter, som ny bebyggelse skal opføres indenfor. Der er ligeledes defineret en facadebyggelinje langs Blåvandvej, som fastlægger facadens placering i forhold til vejen. Facadelinjen sikrer, at ny bebyggelses facader placeres ud til den
udlagte promenade, hvorved området sikres en bymæssig karakter.

BEBYGGELSENS PLACERING

Inden for det udlagte areal til promenade og torv kan der desuden
opføres småbygninger i form af pavilloner.

NEDRIVNING

Der fastlægges to byggefelter som vist på kortbilag 3. Ny bebyggelse skal placeres inden for de viste byggefelter.
Der ud over må der etableres et busskur med tilhørende cykelstativ
inden for det på kortbilag 3 markeret område til busskur.

6.2.2

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

Inden for byggefelt A skal ny bebyggelse etableres med min. 17 m
facade i den på kortbilag 3 viste facadebyggelinje.
Inden for byggefelt B skal ny bebyggelse etableres med min. 22 m
facade i den på kortbilag 3 viste facadebyggelinje.

6.2.3

Inden for areal udlagt til promenade og torv kan etableres småbygninger i form af pavilloner.

6.2.4

Der skal ved overkørsel til offentlig vej sikres oversigtsarealer, som
opfylder beskrivelsen i Vejdirektoratets ”Vejreglerne for Vejkryds i
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Det samlede bruttoetageareal må ikke overstige 1.900 m2 i byggefelt A og 3.000 m2 i byggefelt B. Byggefelternes placering og det
bygningsmæssige omfang er fastsat ud fra et ønske om at skabe en
bymæssig bebyggelse mod Blåvandvej og fastholde en åbenhed i
lokalplanområdets sydlige del.
Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.
OVERSIGTSAREAL
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej. Der skal ved overkørsler hertil sikres oversigtsforhold i henhold
til gældende regler. Det vil bl.a. sige, at der inden for oversigtsarealer ikke må etableres bebyggelse, beplantning eller andre forhold,
der kan hindre udsynet til og fra tilkørselsvejen.
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Byen” (Byernes Trafikarealer, hæfte 4).

Nye oversigtsarealer skal tinglyses på ejendommene.

Der må inden for oversigtsarealer ikke placeres bebyggelse, beplantning, såvel løse som faste konstruktioner og byrumsinventar
med en højde på mere end 0,8 m.

Der er tinglyst servitutter vedrørende oversigtsareal for vejkrydset
Blåvandvej-Hvidbjerg Strandvej og vejbyggelinje for Blåvandvej.
Der skal tages højde for de anviste servitutter ved indretningen af
promenade og torv, herunder placering af småbygninger, beplantning og byrumsinventar. De omtalte servitutarealer er vist på kortbilag 1.

6.2.5

Der må ikke etableres bebyggelse inden for det udlagte køre- og
parkeringsareal samt det grønne område som vist på kortbilag 3.

6.2.6

Ubebyggede byggefelter skal anvendes til opholds-, køre-, parkeringsarealer og/eller sti.

6.2.7

Tankstation skal placeres inden for det hertil udlagte areal, jf. kortbilag 3.

6.3
6.3.1

BEBYGGELSENS OMFANG
Bruttoetagearealet for bebyggelse i byggefelt A må ikke overstige
1.900 m2.
Bruttoetagearealet for bebyggelse i byggefelt B må ikke overstige
3.000 m2.

6.3.2

Bygninger skal opføres i 1 etage med eller uden udnyttet tagetage.

6.3.3

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.

6.3.4

Det samlede bruttoareal for småbygninger som beskrevet i § 6.2.3
må ikke overstige 200 m2. Småbygninger må være maks. 4 m høje.

§ 7. BEBYGGELSENS
YDRE FREMTRÆDEN
7.1
7.1.1

FACADER
Facader skal udføres som blank mur i rødlige, gullige eller grålige
teglsten.
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Bygninger skal opføres i 1 etage. Det bemærkes dog, at gavlhuse på
billedet side 6 er vist i 2 etager, hvilket ikke er tilladt indenfor lokalplanområdet.

FACADERUDTRYK
Bebyggelsen i Blåvands bymidte er kendetegnet ved teglstensfacader, enten pudsede eller som blank mur.
Inden for lokalplanområdet kan der opføres bebyggelse med relativt lange facader. Facader i blank mur har et naturligt spil i farve og
udtryk; derfor skal facader inden for området udføres som blank
teglstensmur. Mindre facadepartier kan dog pudses eller udføres i
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7.1.2

Mindre bygningsdele og facadepartier må desuden udføres i træ,
beton, fibercement eller fremstå pudset.

7.1.3

Facader på småbygninger jf. § 6.2.3 og afskærmning af affaldsbeholdere inden for byggefelterne skal udføres i samme materialer og
farver som den tilstødende bygning.

7.1.4

Der må ikke anvendes signalfarver på facader og øvrige bygningsdele.

træ, fibercement eller beton.

Eksempel på, hvordan facaden på gavlbebyggelse med asymmetriske gavle kan tage sig ud.
Ved signalfarver menes farver som er stærke, klare og iøjefaldende
som stærk rød, stærk blå, stærk gul.
7.2
7.2.1

TAGFORM
Bebyggelse inden for byggefelt A skal udføres som en sammenhængende gavlbebyggelse med gavl mod Blåvandvej.
Bredden på de enkelte gavle skal være 8-10 m.

7.2.2

Bebyggelse inden for byggefelt B skal udføres som en sammenhængende gavlbebyggelse med gavl mod Hvidbjerg Strandvej.
Bredden på de enkelte gavle skal være 14-18 m.

7.2.3

Tag inden for byggefelt A samt på småbygninger som beskrevet i §
6.2.3 skal udføres som symmetrisk eller asymmetrisk sadeltag med
en hældning på 20-60 grader. Den gennemsnitlige hældning for to
sammenhængende tagflader skal være 35-45 grader.

7.2.4

Tag inden for byggefelt B skal udføres som symmetrisk eller asymmetrisk sadeltag med en hældning på 15-40 grader. Den gennemsnitlige hældning for to sammenhængende tagflader skal være 2530 grader.

7.2.5

Tage over indgange og som afslutning på en gavlrække kan desuden udføres med ensidig hældning.
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TAG
Ny bebyggelse skal udføres som sammenhængende gavlbebyggelse. I det vestlige byggefelt, som ligger i direkte forlængelse af øvrig
bebyggelse langs Blåvandvej, må gavlbredden være maks. 10 m. I
det østlige byggefelt, hvor gavlmotivet orienteres mod Hvidbjerg
Strandvej, må gavlbredden være maks. 18 m.
Tage skal udføres som symmetriske eller asymmetriske sadeltage.
Et eksempel på asymmetrisk sadeltag kan ses på side 11.
TANKSTATION
Mellem de to byggefelter ligger en eksisterende tankstation. Tankstationen, som kan ses på billedet på side 5, har en typisk form
bestående af to metalsøjler bærende et rektangulært tag. Med
opførelsen af nye butikker og etableringen af en sammenhængende promenade vil tankstationen få en central placering i byrummet.
Tankstationens tag skal derfor gives en organisk form, så tankstationen fremadrettet vil fungere som et kunstnerisk element i byrummet.
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7.2.6

Tage på baghuse og mellembygninger kan desuden udføres som
flade tage.

7.2.7

Tag på tankstationen som vist på kortbilag 3 skal udføres som fladt
tag med en organisk grundplan eller på anden måde gives en
kunstnerisk udformning.
Tankstationens overdækning skal udføres som en let konstruktion i
metal.

7.4
7.4.1

TAGMATERIALER
Tage skal beklædes med metal som zink, kobber eller aluminium
eller med vingetagsten i rød tegl.

Arne Jacobsens tankstation i Skovshoved.
Flade tage må desuden dækkes med tagpap eller udføres som
grønt tag med sedum, mos, græs eller lignende.
Tage på småbygninger som beskrevet i § 6.2.3 må desuden beklædes med træ eller fibercement i overensstemmelse med bygningens facader.
7.4.2

7.5
7.5.1

Tage må ikke være reflekterende og skal have et glanstal på under
glans 20.

ÅBNE FACADER
Der skal etableres åbne facader mod henholdsvis promenaden og
torvet. Butiksvinduer og døre er med til at skabe forbindelse mellem inderum og uderum, hvilket giver livlige facader, som øger
både trygheden og attraktionsværdien. Her er noget at se på og
komme efter også uden for butikkernes åbningstid. Åbne facader i
stueetagen er derfor vigtige for skabelsen af et attraktivt bymiljø i
Blåvand.

DØRE, VINDUER, KVISTE M.M.
Facader etableret i facadebyggelinjen, jf. § 6.2.2, skal etableres med
butiksvinduer, så strækningen fremstår som en aktiv og udadvendt
facade med transparens i min. 70 % af facadelængden.
Øvrige butiksfacader som vist i princippet på kortbilag 3 skal etableres med butiksvinduer og transparens i min. 35 % af facadelængden.

7.5.2

Døre, vinduer og porte skal udføres i træ og/eller metal.

7.5.3

Der må ikke etableres kviste og altaner inden for lokalplanområdet.
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7.6

REDEGØRELSE
Ovenlys på flade tage må have en højde på maks. 1 m over den
enkelte tagflade.
ANTENNER OG SOLENERGIANLÆG

7.6.1

Antenner må ikke kunne ses fra offentlig vej. Der skal ved placering,
størrelse og farvevalg tages hensyn til omgivelserne, således at
antennerne skæmmer mindst muligt.

7.6.2

Solenergianlæg skal nedfældes i tagfladen og integreres i bygningens arkitektoniske udtryk.

Med åbne facader øges samspillet mellem inderum og uderum.
Bygningens funktion som butik, café eller lignende vil kunne
vokse ud på promenaden og torvet.

Alle synlige flader på solenergianlæg skal fremstå i mørke jordfarver, defineret ved NCS-kode indeholdende min. 50 % sort.
Solenergianlæg skal desuden fremstå matte og antirefleksbehandlede.
7.6.3

7.7

Der må ikke etableres fritstående solenergianlæg inden for området.
SKILTNING

7.7.1

Der må etableres maks. 1 reklameskilt pr. butik/virksomhed på hver
bygningsfacade.

7.7.2

Skiltning skal foretages plant med bygningsfacader og må ikke
overskride skæringen mellem facade og tag.

7.7.3

Skilte må ikke være reflekterende eller selvlysende.

7.7.4

Døre og vinduer må ikke tilklæbes eller hverken helt eller delvist
afblændes.

7.7.5

Tekst på butiksruder må kun udføres med enkeltbogstaver. Streamers må kun opsættes midlertidigt.
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§ 8. UBEBYGGEDE AREALER
8.1

PROMENADE OG TORV

8.1.1

Der udlægges areal til promenade og torv som vist på kortbilag 3.

8.1.2

Areal til promenade og torv skal indrettes med siddemuligheder,
plantebede og øvrig beplantning, jf. § 8.4.3.

8.1.3

Der må på areal til promenade og torv udstilles varer og lignende
samt etableres småbygninger, jf. § 6.2.3.

8.1.4

Varde Kommune kan udarbejde et regelsæt for anvendelse af både
offentlige og/eller private arealer til stadepladser. Forefindes et
sådan regelsæt skal dette anvendes, med mindre arealet specifikt er
udlagt til promenade- eller torvareal med egne retningslinjer.

8.2

GRØNT OMRÅDE

8.2.1

Det udlagte grønne område som vist på kortbilag 3 skal friholdes
for bebyggelse og henligge som hedeareal.

8.2.2

Der må inden for det udlagte grønne område dog opstilles legeredskaber med tilhørende faldunderlag og siddemuligheder.

8.3

Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,25 m i forhold til
eksisterende terræn.

8.3.2

Terrænudligning skal ske inden for den enkelte grund. Terrænet
skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemure eller lignende i skel.

8.4.1

Langs Blåvandvej etableres en promenade med belægning i beton
og natursten. Promenaden vil binde områdets butikker sammen og
give let adgang for gående.

Belægning på promenade og torv kan udføres i beton og natursten
i varierende farver og formater.
På promenaden kan der etableres zoner til ophold, lige som der
kan udstilles varer for områdets butikker.

TERRÆN

8.3.1

8.4

PROMENADE

BEPLANTNING
Der skal etableres beplantningsbælte langs skelgrænser i en bredde
på min. 1,5 m som vist på kortbilag 3.
Beplantningsbæltet skal bestå af træer og buske af hjemmehøren-
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Promenade og torv skal indrettes med forskellige siddemuligheder
i form af bænke, plinte, plantekasser og lignende.
TORV
På hjørnet mellem Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej etableres et
torv, som kan anvendes til markeder. Torvets belægning udføres i
beton og natursten som på promenaden. Torvet vil dels fungere
som afslutningen på promenaden og butiksstrøget, der strækker
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de arter som skovfyr.

8.4.2

Træer på parkeringsarealer, jf. § 5.2.3, skal være af hjemmehørende
arter, eksempelvis skovfyr.

8.4.3

Beplantning på areal til promenade, torv og parkeringsarealer, jf. §
5.2.4, skal bestå af hjemmehørende arter eller med reference til
klitlandskabet som skovfyr, almindelig gedeblad, havtorn, engriflet
hvidtjørn, sandhjælme, marehalm og engelsk visse.

8.5
8.5.1

AFFALD OG OPLAG
Arealer til affald og udendørs oplag i forbindelse med lokalplanområdets butikserhverv skal etableres inden for de udlagte byggefelter, integreres i områdets bebyggelse og afskærmes fra omgivelserne.

8.5.2

Skraldespande og øvrigt byrumsinventar skal have et ensartet arkitektonisk udtryk.

8.5.3

Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt uindregistrerede
køretøjer må ikke finde sted på ubebyggede arealer.

8.6
8.6.1

sig fra de vestlige dele af Blåvands bymidte, dels markere ankomsten til Blåvand for trafikanter på Blåvandvej.

På torvet vil der være plads til såvel midlertidige som
permanente varestande og boder.
DAGRENOVATION
Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende
dagrenovationsregulativ. Plan over placering og indretning af
standpladsen fremsendes til Din Forsyning. Ud fra denne plan aftales endelig placering og indretning af standplads.

SKILTE, FLAG OG BELYSNING
Der må kun opsættes 1 standerskilt inden for lokalplanområdet.
Standerskiltet må kun etableres i forbindelse med tankstationen og
kun reklamere for denne.
Standerskiltet må have en bredde på maks. 1,2 m og højde på maks.
5 m.
Der må for øvrige butikker og virksomheder dog opsættes henvisningsskilte med en højde på maks. 1 m.

8.6.2

Der må for hvert byggefelt opstilles maks. 3 flagstænger til områdets butikker. Flagstænger skal etableres på egen grund.

8.6.3

Der må ikke opsættes skilte og flagstænger inden for det udlagte
grønne område som vist på kortbilag 3.
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Belysning på parkeringsarealer og ved varegårde skal udformes og
nedadrettes, så denne ikke er til gene for naboer og trafikken på
tilstødende veje.
Belysning her må have en lyspunkthøjde på maks. 3 m.

8.7

REGNVAND

8.7.1

Regnvand skal så vidt muligt håndteres på egen grund.

8.7.2

Der må inden for lokalplanområdet etableres faskiner, regnbede og
lignende til håndtering af regnvand.
Der skal søges om tilladelse til de enkelte nedsivningsløsninger.

§ 9. TEKNISKE ANLÆG
9.1

Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres inden for de
udlagte køre- og parkeringsarealer som vist på kortbilag 3.

9.2

Transformatorstationer og andre teknikbygninger skal placeres
inden for de udlagte køre- og parkeringsarealer som vist på kortbilag 3.

9.3

Elledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler.

§ 10. FORUDSÆTNINGER FOR
IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE
10. 1

Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før:
Bebyggelse er tilsluttet Varde Kommunes varme-, vand- og spildevandsforsyning.
Der for den enkelte ejendom er anlagt adgangs- og parkeringsarealer som beskrevet i § 5.
Der for den enkelte ejendom er etableret promenade og torv som
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beskrevet i § 8.1.

§ 11. GRUNDEJERFORENING
11. 1

Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet.

11.2

Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i § 8.1 nævnte fælles promenade og torv samt fælles vejforbindelse som beskrevet i § 5.1.2.

11.3

Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kommune.

11.4

Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med eller
optage grundejerforeninger for naboområder mod vest, der ligeledes vil have adgang til det udlagte promenade- og torveareal.

§ 12. OPHÆVELSE AF
LOKALPLAN
12.1

Lokalplan nr. 02.015.92 endelig godkendt d. 15. februar 1993 af
Blåvandshuk Kommunalbestyrelse ophæves i lokalplanområdet, jf.
afgrænsningen i § 2.

§ 13. RETSVIRKNINGER
13.1

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens 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 dispensation
fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen.
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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 uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse.
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov
om planlægning.

Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune
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med mindre andet fastlægges ved lokalplanlægning.

FORHOLD TIL ANDRE PLANER

For butikker blandet med boliger gælder max. bebyggelsesprocent
på 45 % for den enkelte ejendom. Minimum grundstørrelse i rammeområdet er 700 m2.

LOKALPLAN
Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 02.015.92, der blev
vedtaget af Blåvandshuk Kommunalbestyrelse i februar 1993. Nærværende lokalplan erstatter lokalplan nr. 02.015.92 for så vidt angår
det i § 2 beskrevne område.
KOMMUNEPLAN

Samlet bruttoetageareal til butiksformål for rammeområderne
05.01.C01-05.01.C05 må ikke overstige 10.000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 3.500 m2 for dagligvarebutik og 2.000 m2 for udvalgsvarebutik.
05.01.C06

Centerområde. Byzone. Kystnærhedszone. Blandet bolig og erhvervsbebyggelse. Bebyggelseshøjde maks. 8,5 m; maks. 1 etage
med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocent maks. 50 %.
Min. 1,5 p-pladser pr. bolig og min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal,
med mindre andet fastlægges ved lokalplanlægning.
Hotel, motel, wellness e.l. former for turist og serviceerhverv. Boliger
i form af parcelhuse, rækkehuse, klyngehuse o.l.
Der må ikke etableres butikker indenfor området.

Nye rammebestemmelser

Lokalplanen er i uoverensstemmelse med bestemmelserne om
anvendelsen (detailhandel) fastlagt i kommuneplanrammerne.
Vedtagelse af lokalplan 05.01.L09 forudsætter derfor, at der udarbejdes og vedtages et tillæg til kommuneplanen, der overfører hele
lokalplanområdet til rammeområde 05.01.C04. Samtidigt skal bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker hæves til 3.000 m2.

Detailhandel

Inden for lokalplanområdet må der etableres 4.900 m2 bebyggelse. I
kommuneplanredegørelsen er restrummeligheden til butikker i
Blåvands bymidte angivet til 2.900 m2. Omfanget af de planlagte
detailbutikker overskrider således kommuneplanens ramme for
detailhandel.

Kommuneplan 2017, Varde Kommune
Rammebestemmelser

Lokalplanområder omfattet af bestemmelserne for rammeområderne 05.01.C04 og 05.01.C06 i Kommuneplan 2017, Varde Kommune.
Områdets anvendelse er fastlagt som:

05.01.C04

Centerområde. Byzone. Kystnærhedszone. Blandet bolig og erhvervsbebyggelse. Bebyggelseshøjde maks. 8,5 m; maks. 1 etage
med udnyttet tagetage. Bebyggelsesprocent maks. 50 %.
Min. 1,5 p-pladser pr. bolig og min. 1 p-plads pr. 50m2 erhvervsareal,
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Den gældende kommuneplans opgørelse af bruttoetagearealet for
butiksformål i Blåvand er baseret på tal fra 2001. Der er i forbindelse
med lokalplanplanlægningen foretaget en ny registrering af bruttoetagearealet til detailhandel i Blåvand. Registreringen viser, at
bruttoetagearealet til detailhandel i Blåvand pr. 4. juli 2017 udgjorde ca. 19.500 m2, hvilket ligger væsentligt over kommuneplanens
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ramme på 10.000 m2.
Vedtagelse af lokalplan 05.01.L09 forudsætter derfor, at der udarbejdes og vedtages et tillæg til kommuneplanen, der hæver detailhandelsrammen for Blåvands bymidte.
Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et Tillæg 7 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune, der foretager følgende ændringer i kommuneplanen:
- Nye rammer for lokalplanlægningen, herunder rammebestemmelser, samt ændring af rammeområde 05.01.C04 og 05.01.C06
til centerformål.
- Ændring af bymidteafgrænsningen for Blåvand i overensstemmelse med ændringen i rammeområde.
- Ændring af maksimalstørrelsen for udvalgsvarebutikker i
05.01.C04 i kommuneplanens hovedstruktur – fra 2.000 m2 til
3.000 m2
- Det samlede butiksareal inden for rammeområderne 05.01.C0105.01.C05 hæves til maks. 28.000 m2
Lokalplanen er efterfølgende i overensstemmelse med kommuneplanen.

Naturpark
Vesterhavet

holder ikke værdifulde geologiske landskabstræk, kystprofiler m.v.
STØJ FRA FORSVARETS SKYDE- OG ØVELSESOMRÅDER
Lokalplanområdet er beliggende inden for støjkonsekvensområdet
omkring et af Forsvarets skyde- og øvelsesområder. Støjbelastningen kan inden for området forventes at være større end 55 dB.
Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke udlægges areal til
støjfølsom anvendelse, medmindre der gennem kommune- og
lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om etablering af
tilstrækkelig støjafskærmning.
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til detailhandel, tankstation og anden ikke-støjfølsom anvendelse.
FACADE- OG SKILTEVEJLEDNING
Lokalplanen er omfattet af ”Vejledning om Skilte & Facader – Blåvandshuk Kommune 2000”. Retningslinjerne heri er delvist indarbejdet i lokalplanen. Vejledningens retningslinjer skal respekteres.
KULTURARVSATLAS VADEHAVET

Lokalplanområdet ligger inden for den geografiske afgrænsning af
Naturpark Vesterhavet. Naturparken har nogle af Danmarks helt
særlige kyst- og klitnaturtyper samt store bestande af både træk- og
ynglefugle.
Naturpark Vesterhavet dækker et område på ca. 22.500 ha og ligger
mellem Nationalpark Vadehavet i syd og kommunegrænsen ved
Nymindegab i nord. Naturparkens kystnære landskab strækker sig
dermed ca. 30 km langs kysten og op til 9 km ind i landet.
Lokalplanområdet er beliggende i Blåvands bymæssige bebyggelse, og lokalplanen er ikke i strid med naturparkens formål og intentionerne bag.

Geologiske
områder

En del af lokalplanområdet er beliggende i det værdifulde geologiske område Vadehavet. Lokalplanområdet er et fladt areal, der hidtil
har været anvendt til campingaktivitet og detailhandel. Lokalplanområdet er beliggende i Blåvands bymæssige bebyggelse og inde-
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Kulturarvsatlas Vadehavet
Lokalplanområdet ligger inden for Kulturarvsatlas Vadehavets inte21
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resseområde. Lokalplanområdet ligger ikke i tilknytning til kulturarvsatlassets udpegede kulturmiljøer. Lokalplanområdet er beliggende i Blåvands bymæssige bebyggelse, og lokalplanen er ikke i
strid med kulturarvsatlassets udpegninger.
OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST
Lokalplanområdet er omfattet af områdeplanen for Blåvand Øst,
hvor området er udpeget til overnatning, erhverv og detailhandel.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal
etableres med facade mod Blåvandvej, samt at detailhandlen skal
udvikles langs denne. Lokalplanen er i overensstemmelse med
områdeplanens intentioner. Se i øvrigt lokalplanens indledning,
”Baggrund og formål”.
VANDFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Oksby & Ho
Vandværker.
VARMEFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fjernevarmeforsyning og opvarmning sker derfor gennem individuelle varmeanlæg.
SPILDEVANDSPLAN
Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Regnvand skal nedsives på egen grund, og spildevand skal ledes til spildevandskloak.
KLIMATILPASNINGSPLAN
Lokalplanområdet er ikke beliggende i de områder, der er udpeget
som indsatsområder i forhold til vandstandsstigninger i Varde
Kommunes klimatilpasningsplan. Lokalplanområdet er ifølge klimatilpasningsplanens risikokortlægning ikke beliggende i et af de
områder, hvor der er risiko for oversvømmelser som følge af havvands-, nedbørs- og vandløbsstigninger.
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FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING
MILJØVURDERING
Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter (VVM) for at se, om der er
behov for at foretage en miljøvurdering. Screeningen er gennemført efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er
anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer,
som en miljøvurdering, jf. lovens § 10, skal omfatte. Screeningen
kan rekvireres hos Varde Kommune.
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. § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Det vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt, lige som planen ikke vil medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø i Blåvand, herunder
byens karakter.
INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE – NATURA
2000
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan
betyde:
-

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 habitatdirektivets bilag
IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Lokalplanområdet ligger ca. 1 km fra de nærmeste Natura 2000områder: EF-habitatområde nr. 73 (Kallesmærsk Hede, Grærup
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Langsø, Filsø og Kærgård Klitplantage), der tillige er udpeget som
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 50 (Kallesmærsk Hede og Grærup
Langsø) samt EF-habitatområde nr. 78 (Vadehavet med Ribe Å, Tved
Å og Varde Å vest for Varde), der tillige er udpeget som EFfuglebeskyttelsesområde nr. 57 (Vadehavet) og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 55 (Skallingen og Langli).
Kallesmærsk Hede er et stort klithedelandskab, der primært er udpeget for at beskytte følsomme klittyper i området. Området er
desuden udpeget på grund af ynglende hedehøg, tinksmed og
hedelærke. Udpegningen af Vadehavet som internationalt naturbeskyttelsesområde er blandt andet begrundet i Vadehavets store
betydning som raste- og levested for gæs, ænder og vadefugle. Da
områderne mellem lokalplanområdet og Natura 2000-områderne er
udbygget med sommerhuse og i øvrigt besøges af mange endagsturister, er det Varde Kommunes vurdering, at den øgede aktivitet
inden for lokalplanområdet som følge anvendelsen til detailhandel
og erhverv ikke vil medføre øgede forstyrrelser i Natura 2000områderne.
Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i
området og vurderer ikke, at lokalplanens realisering i væsentlig
grad vil påvirke yngle- og rasteområderne for bilag IV-arter.
PLANLOVEN
Kystnærhed

§ 3-områder

ændringer med landbrugsmæssige formål.
Hele lokalplanområdet har været beliggende i byzone fra før 1992.
JORDFORURENINGSLOVEN
Spørgsmål vedrørende jordforurening rettes til Team Miljø – Jord
og Grundvand, tlf. 7994 6800, eller på mail: teknikogmiljo@varde.dk.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres
tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning underrettes. Regionsrådet vurderer, om der skal
fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til Miljøbeskyttelseslovens § 21 og Jordforureningslovens § 71.
Ifølge Jordforureningsloven er alle eksisterende og fremtidige arealer i byzone som udgangspunkt områdeklassificeret som lettere
forurenet.
STØJFORHOLD
Da lokalplanområdet grænser op til Blåvandvej, der er en trafikvej
med deraf følgende støjbelastning, skal det ved nybyggeri sikres, at
støjniveauet på udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning herom.

Lokalplanområdet er beliggende i den kystnære del af byzonen, ca.
1,5 km fra kysten. Mellem lokalplanområdet og kysten ligger sommerhusområdet Blåvand, og der er således ikke visuel forbindelse
mellem lokalplanområdet og kysten. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at ny bebyggelse ikke må være højere end 8,5 m,
hvilket svarer til de omkringliggende bygningshøjder. Det vurderes
ud fra dette, at lokalplanen ikke vil have indflydelse på den visuelle
oplevelse af kysten.

Lokalplanområdet ligger i centerområde blandet bolig og erhverv.
Syd-øst for området ligger et boligområde. Nye butikker m.m. skal
overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

NATURBESKYTTELSESLOVEN

STØJ FRA FORSVARETS SKYDE- OG ØVELSESOMRÅDER

Inden for lokalplanområdet findes et hedeområde, der er beskyttet
efter naturbeskyttelseslovens § 3. Heden er beliggende i et område,
der var udlagt til byzone før den 1. juli 1992, hvor naturbeskyttelsesloven trådte i kraft. Det medfører, at heden kun er beskyttet mod

Lokalplanområdet er beliggende inden for støjkonsekvensområdet
omkring et af Forsvarets skyde- og øvelsesområder. Inden for støjkonsekvensområdet må der ikke udlægges areal til støjfølsom anvendelse, medmindre der gennem kommune- og lokalplanlægningen fastsættes bestemmelser om etablering af tilstrækkelig støjaf-
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REDEGØRELSE
skærmning.
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til detailhandel, tankstation og anden ikke-støjfølsom anvendelse.

By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf. 75 22 08 77, eller pr. mail
vam@vardemuseum.dk.

VEJLOVEN

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE

Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning,
befæstelse, afvanding m.v.

Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra vedkommende myndighed.

MUSEUMSLOVEN, ARKÆOLOGI OG DKJULTE FORTIDSMINDER

SERVITUTTER

I forbindelse med jordarbejder, fx 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 museumsloven.
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 anlægsarbejdet igangsættes.
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.

For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf har nogle
betydning i forhold til områdets disponering mv., da de fastlægger
visse bindinger. Disse er:
-

Dok. om byggelinier mv., 01.03.1984-4758-50: Deklarationen

fastlægger en byggelinje langs Blåvandvej 10 m fra dennes
midte.
-

Dok. om oversigt mv., 20.10.1992-16885-50: Deklarationen

angiver oversigtsareal ved krydset mellem Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej.

Servitutarealer er indtegnet på kortbilag 1.

Varde Museum fremkommer efter den arkivalske kontrol og evt. en
mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle
anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af
væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres.
Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til Arkæologisk Afdeling på Museet for Varde
dekommune

Lokalplan 05.01.L09 – Varde Kommune
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den 05. 12. 2017.

P.b.v.

Erik Buhl Nielsen

/

Borgmester

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

Lokalplanen er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning.
Varde Byråd, d. 8. maj, 2018.

P.b.v.

Erik Buhl Nielsen
Borgmester
@varde.dk

/

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør
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Bilag: 84.2. Definition af A, B og C sager(1).pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52191/18

Fra sagsfremstilling ”Evaluering af delegation for det tekniske område” tilrettet med Byrådets
beslutning fra den 16. januar 2018.

Definition af A-, B- og C-sager med tilhørende skema for politisk behandling
A-sager er sager, der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den
endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalget/forvaltningen men skal træffes af Byrådet.
For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde
idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med
beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af
de efterfølgende plandokumenter. Forud for den offentlighøring vil sagen blive forelagt
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Efter høringsperioden skal
planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor
der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal
ændres.
Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres
fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne
kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i
forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager
stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.
B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik forud for den offentlige
høring og til endelig vedtagelse.
C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.
Forhøring

Prioritering
af
igangsætning

Principbeslutning

A-sag
F
PT
BY
B-sag
PT
C-sag
PT
BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen
UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

Godkendelse
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planforslag til
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UØE
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Endelig
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F

Bilag: 84.3. Resumé af indkomne bemærkninger og byrådets vurdering af disse
til forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og lokalplan
05.01.L09.docx
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 508/18

Dato
Dok.nr.
Sagsnr.
Ref.

12.04.2018
15/6837

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og
Forslag til lokalplan 05.01.L09 for område øst for Kirkevej i Blåvand samt udkast til
Byrådets vurdering af disse

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og Forslag
til lokalplan 05.01.L09, har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:

1. Banedanmark, ingen bemærkninger til tillæg 07 (indkommet 21.12.2018)
2. Banedanmark, ingen bemærkninger til lokalplan 05.01.L09 (indkommet 21.12.2018)
3. Brian Ørnskov (indkommet 09.01.2018)
4. Brian Ørnskov, samme som høringssvar 3 (indkommet 12.01.2018)
5. Birthe og Christian Karsten Sauer (indkommet 18.01.2018)
6. Birgitte Moltke (indkommet 08.02.2018)
7. Ribe Stift (indkommet 07.01.2018)
8. Uffe og Marianne Holm (indkommet 11.02.2018)
9. Preben Egegaard Nielsen og Heidi Nielsen (indkommet 11.02.2018)
10. Karen Johansson (indkommet 11.02.2018)
11. Søren Bjerre og Karin Kristiansen (indkommet 11.02.2018)
12. Jens Johansen (indkommet 11.02.2018)
13. Preben og Heidi Nielsen (indkommet 12.02.2018)
14. Jørgen Thomsen (indkommet 12.02.2018)
15. Lise Thøisen (indkommet 13.02.2018)
16. Connie Verndrup (indkommet 13.02.2018)
17. Blåvand Grundejerforening (indkommet 12.02.2018)
18. Hans Ole Skovsgaard (indkommet 14.02.2018)
19. Bente Werenberg (indkommet 14.02.2018)
20. Lisbeth Grønberg (indkommet 14.02.2018)
21. Anners Dahl (indkommet 15.01.2018)
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Trafik
Brian Ørnskov; Birthe og Christian Karsten Sauer og Lise Thøisen mener, at Varde Kommune bør
finde en løsning for de trafikale problemer i Blåvand, og at de fremlagte planer for byggeri i
Blåvand kun vil øge problemet.
Brian Ørnskov foreslår, at kommunen bør arbejde for, at få åbnet vejen på militærområdet nord
for Blåvand for offentligheden, så dele af trafikken kan køre uden om Blåvand by.
Birthe og Christian Karsten Sauer mener ikke, at lokalplanen er retvisende i sin vurdering af, at
trafikken til butikken ikke vil belaste Blåvand bymidte med gennemkørende trafik. Birthe og
Christian Karsten Sauer påpeger, at kunder og turister, som kommer fra andre byer og
turistdestinationer, naturligt vil køre igennem byen til stranden. Birthe og Christian Karsten
Sauer påpeger, at ved placeringen af en ny indkøbsmulighed vil turister køre mere frem og
tilbage gennem byen, som det kan ses ved eksisterende udlejningshuse, som er placeret midt i
byen. Jens Johansen foreslår, at alle udlejningsbureauer bør flyttes uden for Blåvand by ved
eksempelvis en parkeringsplads for derigennem at mindske trafikken gennem Blåvand by.
Brian Ørnskov; Søren Bjerre og Karin Kristiansen; Hans Skovgaard og Peter Jepsen på vegne af
Blåvand Grundejerforening påpeger, at eksisterende forhold i Blåvand er kaotiske for både
fodgængere, cyklister, bilister og leverandører til butikker, hvilket lokalplanen kun vil forværre.
Uffe og Marianne Holm mener, at der ikke bør planlægges for mere byggeri i Blåvand, før at der
er bevilget penge og sket fysiske ændringer for at løse problemerne omkring infrastrukturen i
Blåvand.
Jens Johansen mener, at parkeringsforholdene i Blåvand ikke er tilstrækkelige, og han foreslår,
at der skal planlægges flere p-pladser på øst- og sydsiden af den gamle Brugsbygning.
Brian Ørnskov; Birthe og Christian Karsten Sauer; Jens Johansen; Bente Werenberg; Uffe og
Marianne Holm; Søren Bjerre og Karin Kristiansen og Peter Jepsen på vegne af Blåvand
Grundejerforening foreslår, at der i krydset ved Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej laves en
rundkørsel, lyskryds eller en svingbane. De påpeger, at Blåvand i sommersæsonen er præget af
store kødannelser særligt ved krydset Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej.
Brian Ørnskov påpeger, at planen udlægger Horns Bjerge til centerområde, og han ønsker at
vide, hvordan disse planer hænger sammen med trafikplanen? Brian Ørnskov ønsker at vide, om
der planmæssigt også er taget højde for trafikken fra øvrige projekter, som der planlægges for i
Blåvand.
Birthe og Christian Karsten Sauer mener ikke, at lokalplanen behandler de trafikale problemer.
John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker at vide,
hvordan problemerne omkring infrastrukturen i krydset ved Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej
bliver løst?
Birthe og Christian Karsten Sauer påpeger, at den smalle sti fra Blåvand Kro og ud til Blåvand Fyr
ikke er tilstrækkelig bred til at betjene både gående og cyklister, hvilket medvirker til stor
irritation for turister og faste beboere. Trængsel på stien bevirker, at cyklister ofte kører ude på
den smalle trafikerede vej. Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at samme problematik er
tilsvarende på Hvidbjerg Strandvej, hvor de mener, at den tænkte promenade ikke vil løse
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problemet med de bløde trafikanter. Birthe og Christian Karsten Sauer mener ikke, at Varde
Kommune på det grundlag kan reklamere med at være Cykelkommune nr. 1.

Byrådets vurdering:
I flere høringssvar gives der udtryk for utilfredshed med trafikafviklingen i Blåvand by – særligt i
højsæsonen. Varde Kommune foretog i forbindelse med miljøvurderingen af planerne for
Blåvand Kyst en trafikanalyse, som blev udarbejdet af et uafhængigt rådgivningsfirma.
Trafikanalysen konkluderede, at trafikken i den nuværende situation overordnet set afvikles
tilfredsstillende i spidstimerne i højsæsonen. Den største belastning opstår på Blåvandvej
gennem den centrale del af byen, hvor trafikken glider langsomt i spidsbelastningsperioderne.
Undersøgelsen af trafikafviklingen i krydset Blåvandvej / Hvidbjerg Strandvej viste endvidere, at
ventetiden ved udkørslen fra Hvidbjerg Strandvej til Blåvandvej i spidstimerne ligger indenfor
det acceptable med den nuværende trafikbelastning.
Varde Kommune følger udviklingen med trafiktællinger og har tidligere besluttet, at der
iværksættes et eller flere af de afhjælpningstiltag, der er nævnt i miljørapporten, hvis
trafikbelastningen øges med op til 25 %:
 Parkeringsvejvisning
 Varierede tidspunkter for nøgleudlevering til sommerhuse/nøglebokse
 Kanalisering af Hvidbjerg Strandvej ved Blåvandvej
Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Blåvand Kyst projektet, at der skal udarbejdes
en plan for bedre trafikafvikling i Blåvand. Arbejdet er igangsat, og Varde Kommune vil i den
forbindelse vurderer de bemærkninger og forslag, der her er indkommet.
Den kombinerede cykel/gangsti på strækningen mellem Blåvand Kro og ud til Blåvand Fyr er
ikke en del af lokalplanområdet, og den kan som følge heraf ikke reguleres gennem
lokalplanens bestemmelser. Byrådet vurderer, at trafikforholdene mellem bilister og bløde
trafikanter på strækningen langs Hvidbjerg Strandvej afvikles på acceptabel vis, og at der ikke
på nuværende tidspunkt er behov for en udvidelse af stien.
Med forslaget til lokalplanen udlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50m2 erhvervsareal.
Byrådet vurderer, at de udlagte parkeringspladser ved detailhandlen og den nye promenade
langs Blåvandvej kan være incitament for turister og andre besøgende til at udforske dele af
Blåvand by til fods. Byrådet vurderer, at der i lokalplanen ikke er behov for at stille strengere
krav til mindste antal af parkeringspladser pr. 50m2.
Afledte justeringer:
Bemærkningerne for trafik bliver medtaget i det igangsatte arbejde med en trafikplan.
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Boder og pavilloner
Brian Ørnskov påpeger, at lokalplanen giver mulighed for boder og pavilloner, hvilket han ikke
mener, stemmer overens med den politik man har ført de sidste 5 år i Blåvand. Brian Ørnskov
mener ikke, at boder og pavilloner er tilladt, og at der er lavet en aftale derom med Handels- og
Erhvervsforeningen i Blåvand.
Byrådets vurdering:
Varde Kommune påbegyndte i 2014 en forsøgsordning med at regulere antallet og placeringen
af salgsvogne i Blåvand. Vurderingen var, at op til 4 samtidigt opstillede salgsenheder i Blåvand
by ville medvirke til at skabe et varieret og harmonisk centerområde, der betjente både
helårsbebyggelse og den omkringliggende sommerhusbebyggelse, under forudsætning af, at
disse var spredt jævnt over hele centerområdet.
Vurderingen var ligeledes, at ugentlige markedsdage eller årlige markedsdage ville kunne
tillades, hvis de efter en individuel vurdering ikke vurderedes at være til unødig og
længerevarende gene for parkeringsforhold eller den almindelige detailhandel.
Det er byrådets vurdering, at denne forsøgsordning har fungeret godt, da det ikke har været
nødvendigt at ændre i ordningens principper.
Formålet med punkt 8.1.4 i lokalplanen har været klart at tilkendegive, at kommunen
forbeholder sig ret til at udarbejde et sæt regler som de ovenfor nævnte.
Det er derfor byrådets vurdering, at lokalplanen ikke er i uoverensstemmelse med den
forsøgsordning, der blev udarbejdet i 2013 og trådte i kraft i 2014 efter dialog med borgere,
grundejerforeninger og Blåvand-Ho Handels- & Erhvervsforening. Ligeledes sikrer lokalplanen,
at der er mulighed for at tilpasse sig kundebehov og den løbende udvikling i detailhandlen i
Blåvand.
Afledte justeringer:
Ingen

Bruttoetageareal for detailhandel i Blåvand
Uffe og Marianne Holm mener, at ramme for bruttoetageareal for detailhandel i Blåvand
maksimalt bør sættes til 21.000m2.
Bente Werenberg og Karen Johansson mener ikke, at bruttoetagearealet til butikker bør hæves
før, at det kan sikres, at butikstilvæksten bedre kan følge med den øvrige udvikling i Blåvand.
Byrådets vurdering:
Et stærkt handelsmiljø i Blåvand er en vigtig del af kommunens turismepolitik. Det er derfor
afgørende, at den samlede butiksramme ikke bliver en begrænsende faktor for
butiksudviklingen.
Det er Byrådets vurdering at ved at sænke rammen for bruttoetagearealet til maks. 21.000 m2,
vil det begrænse den fremtidige udvikling i Blåvand. Det er Byrådets vurdering, at rammen på
maks. 28.000 m2 sikrer udviklingen af både nye butikker og udvidelse af eksisterende butikker.
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Den trafik, der vil komme, som følge af lokalplanen, vil blive indregnet i forudsætningerne for
det igangsatte arbejde med en trafikplan.
Afledte justeringer:
Ingen

Butiksstørrelse og tomme bygninger
Brian Ørnskov ønsker, at maksimumstørrelsen for udvalgsvarebutikker i rammeområde
05.01.C01 hæves til 3.000m2 som kommuneplantillæg 07 tillader for rammeområderne
05.01.C02-C05.
Uffe og Marianne Holm og Lise Thøisen mener, at butikker på 3.000 m2, ikke passer ind i
bymiljøet i Blåvand.
Birthe og Christian Karsten Sauer efterspørger den planmæssige begrundelse og argumentation
for behovet for flere og større butikker i Blåvand, som de ikke mener fremgår af lokalplanen.
Brian Ørnskov ønsker at vide, om der er taget højde for, hvad der skal ske med bygningen
såfremt Stoltz’ 3.000m2 store bygning går konkurs? Vil det blive en discount forretning eller et
bowlingcenter, med en bygningsmasse, der ikke kan lejes ud?
Søren Bjerre og Karin Kristiansen; Hans Skovsgaard; Peter Jepsen på vegne af Blåvand
Grundejerforening er imod planforslaget, der muliggør etableringen af 4.900m2 butik på hjørnet
mellem Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej, da infrastrukturen i Blåvand ikke kan håndtere
etableringen af flere butikker.
Karen Johansson mener, at Varde Kommune skal satse mere på de små butikker og styrke
oplevelsen af indkøbsmiljøet i stedet for at placere et stort varehus, der vil udkonkurrere de
mindre butikker, og derigennem give flere tomme bygninger i Blåvand.
Lise Thøisen mener, at butikshandel er faldende, og at den med tiden vil blive overtaget af den
stigende nethandel. Hun henviser til kortlægning udført af Institut for Centerplanlægning, der
fremlægger, at om 10 år vil der kun være 30 handelsbyer tilbage, og Lise Johansson mener ikke,
at Blåvand vil være en af dem.
Birthe og Christian Karsten Sauer og Hans Skovsgaard påpeger, at mange butikker i Blåvand står
tomme.
Uffe og Marianne Holm henviser til Erik Buhls udtalelse til Jyske Vestkysten Business syd den
28.01.2018, hvor han omtalte de eksisterende tomme bygninger i Blåvand som en ”øje bæ”.
Uffe og Marianne Holm ønsker, at Pro-Varde, som en del af Varde Kommune, bør lave en
marketingsundersøgelse, som den der blev udarbejdet i 2017 for turisme, for at klarlægge, om
der er et behov for et indkøbscenter i Blåvand, hvilket Uffe og Marianne Holm; Lise Thøisen;
Karen Johansson og Connie Vendrup ikke mener, at der er.
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Lise Thøisen og Connie Vendrup mener ikke, at tyske turister vil finde et tysk varehus interessant,
når de i deres ferie besøger Blåvand. Lise Thøisen mener ikke, at turister, der har været i Blåvand
for at besøge Tirpitz, vil kører forbi et varehus som det næste stop. Lise Thøisen mener i stedet,
at fokus bør være på, at udnytte Brugsens bygninger, som står tomme.
Byrådets vurdering:
Lokalplanen ligger indenfor bymidteafgrænsningen for butikker i Blåvand men i periferien af
midtbyen af Blåvand. I Planloven fastsættes butiksstørrelsen i bymidter for dagligvarebutikker til
maks. 5.000 m2, og for udvalgsvarebutikker er størrelsen ubegrænset. Byrådet vurderer, at
lokalplanen, som fastsætter maks. størrelse for dagligvarebutik til 3.500 m2 og 3.000 m2 for
detailhandel, er medvirkende til at sætte et afbalanceret niveau for butiksstørrelserne, uden at
udnytte Planlovens rammer fuldt ud.
Det er Byrådets vurdering, at etablering af enkelte større butikker i Blåvand vil bidrage til at øge
den samlede butiksomsætning. Meget store udvalgsvarebutikker adskiller sig dog markant fra
hovedparten af butikkerne i Blåvand, og det vurderes derfor, at sådanne butikker kun kan
tillades i periferien af bymidten. Hermed vil butikkerne bidrage til at gøre handelsgaden
længere og med varierede indkøbsmuligheder. Byrådet vurderer derfor, at
maksimumsstørrelsen for udvalgsvarebutikker i rammeområde 05.01.C01 ikke bør hæves til
3.000 m2, da rammeområdet udgør den centrale del af bymidten i Blåvand.
I Lise Thøisen henviser i indkomne bemærkning til den stigende udvikling indenfor nethandel,
som er sket indenfor de senere år. Byrådet vurderer, at det nuværende antal af besøgende,
turister og fastboende i Blåvand fortsat vil efterspørge både udvalgsvare- og
dagligvarebutikker. Det er Byrådets vurdering, at den stigende udvikling indenfor nethandel
ikke skal bremse udviklingsmulighederne for eksisterende og nye butikker i Blåvand.
Handelsmønstret i turistbyer er netop karakteriseret ved, at besøg i fysiske butikker er en del af
ferieoplevelsen.
Såfremt bygninger på grunden vil stå tomme, vil den fremtidige anvendelse af bygningerne
fortsat skulle overholde bestemmelserne i lokalplanens § 3, som fastlægger områdets
anvendelse til erhvervsformål i form af butikker, liberalt erhverv, tankstation og
servicefunktioner i tilknytning til turisterhvervet.
Af lokalplanen fremgår det, at den tidligere dagligvareforretning, som ligger tom indenfor
lokalplanområdet er utidssvarende for dagligvareforretninger i dag, og der tillades derfor en
større butik med en tidssvarende dimensionering. Byrådet vurderer, at lokalplanen er i
overensstemmelse med den vedtaget udviklingsplan for området og vil skabe mere aktivitet og
liv til et område, der i dag henligger uden en overordnet styring.
I de seneste år har Blåvand årligt haft et stigende antal af besøgende, hvilket medføre, at
antallet af potentielle kunder også er stigende. Byrådet vurderer, at der er kundegrundlag for
etableringen af butik indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen kan dog ikke stille krav til, hvilken
type af butikskæde, som kan tillades i lokalplanen området. At det på nuværende tidspunkt er
en tysk butikskæde, der ønsker at etablere sig på arealet, kan ikke reguleres gennem
lokalplanens bestemmelser.
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Afledte justeringer:
Ingen

Markering af indgangen til Blåvand og forskønnelse af området
Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at det er nødvendigt og et stort plus for byen, hvis
ankomstområdet til Blåvand bliver forbedret og forskønnet.
Birthe og Christian Karsten Sauer mener dog ikke, at forskønnelsen af ankomsten til Blåvand vil
blive opnået ved etableringen af en massiv forretningsbygning i tegl og beton. Birthe og
Christian Karsten Sauer mener, at de husfacader, som fremgår af lokalplanen, giver det
modsatte indtryk, end et spændende og imødekomne ankomstområde, som man ønsker. Birthe
og Christian Karsten Sauer mener ikke, at lokalplanen opfylder sit eget formål om forskønnelse
af ankomstvejen til Blåvand, men mener i stedet, at lokalplanen på sigt vil gøre Blåvand til en
mindre attraktiv turistdestination på Vestkysten.
Birthe og Christian Karsten Sauer foreslår, at området i stedet udlægges til et indbydende
naturområde med sand, klit og naturlig plantevækst hvor der er indarbejdet gangstier,
siddeoaser og med gode cykelmuligheder til og fra arealet.
Karen Johansson mener, at politikerne bør holde sig for øje, at det er naturen, der er det
attraktive i Blåvand.
Jørgen Thomsen mener ikke, at store sammenhængende facader i stål, glas, sten og beton vil
passe ind i områdets karakter som landsby og fritidsområde. Jørgen Thomsen mener, at
lokalplanen er i modstrid med udviklingsplanen for Blåvand, der planlægger en levende
bymidte med naturlig atmosfære. Jørgen Thomsen mener, at der i lokalplanen bør slettes ordet
bymæssigt og erstatte dette med landsbymæssigt, for derefter at tilrette øvrige bestemmelser i
lokalplanen, så det er den landsbymæssige karakter, som bliver fremtrædende.

Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen vil give mere liv og opholdsmuligheder til området
ved at forlænge eksisterende handelsstrøg og at planen er i overensstemmelse med den
vedtaget udviklingsplan.
Krydset ved Hvidbjerg Strandvej og Blåvandvej ligger i dag som et åbent areal med to
beboelsesejendomme og en tidligere dagligvareforretning, som ikke længere er i brug.
Lokalplanen giver mulighed for, at eksisterende bebyggelse kan nedrives, og at der i stedet kan
opføre ny bebyggelse, der i valget af materialer er inspireret af bebyggelsen i Blåvand bymidte.
Den nye bebyggelse vil blive opført med sammenhængende gavlbebyggelse, der vil afspejle
bebyggelse på den modsatte side af Blåvandvej, som ligeledes er opført som
sammenhængende gavlbebyggelse. Lokalplanen forlænger handelsstrøget ved etableringen af
promenade og torvemiljø, der indrettes med bl.a. siddemuligheder og plantebede.
Lokalplanområdets sydlige del fremstår i dag med naturpræg, og vil det også fremadrettet,
med mulighed for etablering af en naturlegeplads på arealet.
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Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen er tilpasset det eksisterende bymæssige miljø i
Blåvand i valget af materialer og bygningsfacadens fremtoning.
Det er Byrådets vurdering, at Blåvand må betragtes som en by, da Blåvand har et stort
serviceudbud og handelsliv. Dertil ligger store dele af Blåvand i byzone, hvorfor byen må
betragtes som havende en bymæssig karakter og ikke en landsbymæssig karakter.
Afledte justeringer:
Ingen

Turismetilstrømning og overbebyggelse
Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at store udlejningshuse, Tirpitz og det kommende
hotelbyggeri ved Hvidbjerg Strand og Hafniagrunden er medvirkende til at øge
turisttilstrømningen og derigennem ødelægge naturområderne og skabe trafikalt kaos. Birthe
og Christian Karsten Sauer påpeger, at de sidste strandnære naturområder i Blåvand er ved at
forsvinde og derigennem også charmen ved Blåvand. Birthe og Christian Karsten Sauer mener,
at et af de store problemer i Blåvand er mængden af turister.
Karen Johansson mener, at der burde satses på at styrke naturen og naturoplevelser, i stedet for
at planlægge for mere bebyggelse i Blåvand.
Karen Johansson mener, at der med de sidste års byggeri i Blåvand ikke længere muligt for at
finde ro og fordybelse i Blåvand, da det er en folkevandring, der møder en på stranden selv i
vintersæsonen. Brian Ørnskov, Birthe og Christian Karsten Sauer mener, at Blåvand inden for de
sidste 5 år har mødt en stor byggetilvækst, hvor hver en plet er blevet inddraget. Birthe og
Christian Karsten Sauer mener, at et af de store problemer i Blåvand er overbebyggelse.
Karen Johansson mener, at de seneste års byggeri i Blåvand er foregået ukontrolleret og
mangler en overordnet styring. Hun efterspørger derfor en samlet plan for at sikre udviklingen
af Blåvand.
Karen Johansson mener, at annoncering på tyske netsider og den nyåbnede Tirpitz medvirker til
en ukontrolleret turisttilstrømning, hvor der ikke er nogen overordnet plan.
Karen Johansson ønsker, at Varde Kommune skal standse etableringen af store
udlejningssommerhuse og bremse den massive vinterudlejning, da den slider på det følsomme
natur/miljø.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets ønske, at Varde Kommune også i fremtiden skal være Danmarks førende
kystdestination i forhold til turismen. Blåvand har de seneste år mødt stor interesse fra turister,
sommerhuskøbere, erhvervsdrivende og bygherre. Den store interesse har medført, at Blåvand
har været flittigt besøgt. Når man henser til idealmodellen af en helårsdestination indenfor
kystferie, er Blåvand det, der kommer nærmest på i Danmark. Der er gennem udviklingsplaner,
en områdeplan og en trafikanalyse over de senere år arbejdet med en skånsom og lokalt
forankret tilgang til udvikling af Blåvand.
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Afledte justeringer:
Ingen

Busholdeplads
Birthe og Christian Karsten Sauer påpeger, at busdriften for nogle år siden ændrede endestation
fra Blåvand Kro til at skulle placeres ved Hvidbjerg Strandvej, ca. hvor den nye udkørsel fra
Stoltz er placeret. Birthe og Christian Karsten Sauer påpeger, at der i planmaterialet ikke er
angivet hverken busholdested eller buslomme. Birthe og Christian Karsten Sauer ønsker, at
busholdestedet ved Hvidbjerg Strandvej fastholdes ved placeringen på Hvidbjerg Strandvej.

Byrådets vurdering:
I forbindelse med den offentlige høring blev Forvaltningen opmærksom på, at bestemmelserne
vedrørende busholdeplads ved Hvidbjerg Strandvej, som fremgik af et tidligere lokalplanforslag,
ikke fremgik af det nye lokalplanforslag. Det er Byrådets vurdering, at der fortsat skal være
mulighed for etablering af busskur med cykelstativ ud mod Hvidbjerg Strandvej.
Afledte justeringer:
I lokalplanens § 3 tilføjes pkt. 3.4: ”Der reserveres et areal til busskur med tilhørende
cykelstativ, som vist på kortbilag 3”.
Dertil tilføjes der til pkt. 6.2.1: ”Derudover må der etableres et busskur med tilhørende
cykelstativ inden for det på kortbilag 3 markeret område til busskur”.
På Kortbilag 3 er et mindre området blevet markeret, som værende reserveret til busskur med
tilhørende cykelstativ.
Støj
John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker, at der
tages hensyn til eventuelle støjgener, der måtte komme i forbindelse med byggeri, varelevering
og hverdagens drift fra varehuset og mod ejendommen Hvidbjerg Strandvej nr. 24. John Moltke
Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker, at al tungt trafik og
varelevering lægges længst muligt væk fra ejendommen Hvidbjerg Strandvej 24.
Preben og Heidi Nilsen ønsker at vide præcist, hvor tæt det nye byggeri og p-pladser kommer
på deres ejendom på Kirkevej 16, da deres ejendom ikke er indtegnet på kortbilagene Preben
og Heidi Nilsen påpeger, at p-pladsen vil ligge meget tæt på deres ejendom Kirkevej 16,
hvorved de vil blive generet af støj fra bilmotorer og smækkende bildøre.
Placeringen af byggeri skal ske indenfor byggefelter. Konkret placering sker først i forbindelse
med en byggeansøgning.
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Byrådets vurdering:
Virksomheder indenfor lokalplanområdet skal overholde Miljøstyrelsens vejledende regler for
støjgrænser i byzone, både ifm. vareindlevering, støj fra parkeringspladser og butikkens daglige
drift.
Det er Byrådets vurdering, at bebyggelsen kan overholde Miljøstyrelsens støjgrænser i skel.
Såfremt støjgrænser ikke kan overholdes, skal virksomheden opsætte afskærmende
foranstaltninger eller på anden vis sænke støjniveauet indenfor lokalplanområdet.
Afledte justeringer:
Boligen Kirkevej 16 indtegnes i kortbilagene.
I afsnit om støjforhold tilføjes sætningen: ”Lokalplanområdet ligger i centerområde blandet
bolig og erhverv. Syd-øst for området ligger et boligområde. Nye butikker m.m. skal overholde
miljøstyrelsens vejledende støjgrænser”.

Legeplads og natursti
John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker at vide,
hvem der skal stå for anlæggelse og driften af legepladsen, og hvordan udformningen af
legepladsen vil blive? John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke
Christiansen bemærker, at legepladsens udseende ikke fremgår af lokalplanen. John Moltke
Kristensen, Anette Moltke Nielsen og Birgitte Moltke Christiansen ønsker, som beboere af
ejendommen Hvidbjerg Strandvej 24, at blive inddraget i beslutningerne for legepladsens
udformning og tilpasning til naturområdet. John Moltke Kristensen, Anette Moltke Nielsen og
Birgitte Moltke Christiansen ønsker at vide, hvilke støjgener der kan forventes fra legepladsen.
Preben og Heidi Nilsen ønsker ikke, at der etableres sti, som tilsluttes Kirkevej, da stien vil ligge
meget tæt på deres ejendom Kirkevej 16. Preben og Heidi Nilsen påpeger, at vejen ned til deres
ejendom er en privat fællesvej, som de er forpligtigede til at holde, og mener derfor ikke, at der
bør etableres offentlig sti fra butikken og frem til Kirkevej.
Preben og Heidi Nilsen påpeger, at den markerede legeplads vil ligge meget tæt på deres
ejendom Kirkevej 16, hvor deres ejendom kun ligger 5 meter fra skel. Preben og Heidi Nilsen
ønsker ikke, at legepladsen etableres, da de selv har terrasse mod syd og øst, og støjen fra
legepladsen vil derfor blive en gene.
Byrådets vurdering:
Lokalplanens § 8.2.2 giver kun mulighed for, at der kan opstilles legeredskaber og stiller ikke
krav til at legeredskaberne skal opstilles, og der er endnu ikke et konkret projekt for
udformning, anlæggelse eller drift af en legeplads.
Arealet til legeplads ligger i byzone og det må forventes, at der generelt kan forekomme støj i
byområder. Det er ikke muligt at fastsætte støjgrænser for legepladser.
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Den omtalte natursti er et projekt, der fremgår af områdeplanen for Blåvand vedtaget i 2015, og
er indarbejdet i lokalplanen. Private fællesveje er som udgangspunkt ikke lukkede for offentlig
færdsel. Skal der tilsluttes ny vejadgang eller stisystem skal vejejerne høres. En lokalplan kan
dog ikke planlægge for arealanvendelse uden for lokalplanområdet. Den markerede natursti
udenfor lokalplanområdet, bør derfor ikke fremgå af kortbilagene.
Afledte justeringer:
Den markeret del af naturstien, som ligger uden for lokalplanens område, fjernes fra
kortbilagene.

Tidligere udkast til lokalplan for arealet- autocamperplads
Uffe og Marianne Holm påpeger, at der i områdeplanen for Blåvand fremgår, at ”området er til
alternativ overnatning” og et torvemiljø. Dertil påpeger Uffe og Marianne Holm, at Erik Buhl og
Preben Friis Hauge på byrådsmødet den 3. maj 2016 bød ideen om en autocamperplads på
arealet velkommen.
Uffe og Marianne Holm tilføjer, at en autocamperplads er en mangelvare i Blåvand, da
autocampere holder på p-pladser i byen, ved stranden og på skoleveje og overnatter der, da de
ikke ønsker at betale prisen, som en 5-stjernet campingplads koster.
Uffe og Marianne Holm ønsker, at borgmesteren bør tale sagen for placeringen af en
autocamperplads på arealet med ministeren, som de mener blev gjort i tilfældet med
Hafniagrunden.
Uffe og Marianne Holm mener, at det er for dårligt, at folk skal læse i avisen om at planerne for
grunden, som lokalbefolkningen har støttet op omkring, er blevet ændret.
Karen Johansson ønsker, at Varde Kommune satser på camperfolket, der vil naturen, og
indretter området til autocamperplads, som der tidligere var planen.
Byrådets vurdering:
Der har i et tidligere lokalplanforslag været planlagt for etableringen af en autocamperplads på
arealet.
Ejeren af arealet har imidlertid afhændet det til en investorer med andre planer. Da de nye
planer også kunne rummes indenfor rammerne af den vedtaget udviklingsplan, har Varde Byråd
imødekommet ønsket om udarbejdelse af en lokalplan med en større udvalgsvarebutik på
arealet.
Afledte justeringer:
Ingen

Værdigrundlag
Hans Skovgaard mener ikke, at lokalplansforslaget er i overensstemmelse med Varde
Kommunes vision Vi i Naturen.
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Byrådets vurdering:
Byområdet planlægges til bymæssige formål. Lokalplanen stiller ligeledes krav om naturindhold
i form af det grønne område mod syd skal friholdes for bebyggelse og henligge som hedeareal.
Lokalplanen stiler ligeledes krav om etablering af beplantningsbælte langs skelgrænser.
Afledte justeringer:
Ingen

Øvrige bemærkninger
Anners Dahl ønsker at vide, om det er muligt at udvide lokalplanafgrænsningen til også at
gælde hans ejendom på Blåvandvej 33d, Blåvand, så denne kommer til at ligge i
erhvervsområde. Anners Dahl har tidligere forespurgt, om han kunne etablere butik på hans
ejendom, men fik afslag, da ejendommen er lokalplanlagt til boligformål.
I forbindelse med den offentlige høring, er forvaltningen blevet opmærksom på, at det i
lokalplanen bør fremgå, at kørearealer skal indrettes, så der ikke forekommer bakning til og fra
offentlig vej.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at ejendommen Blåvandvej 33d, Blåvand, ikke optages som en del af
den nye lokalplan, da ejendommen ikke grænser op til lokalplanens område.
Det er Byrådets vurdering, at bestemmelser omkring bakning til og fra offentlig vej skal
indskrives i lokalplanen.
Afledte justeringer:
Under § 5 i lokalplanen tilføjes: ”Kørearealer i området skal indrettes, så der ikke forekommer
bakning til og fra offentlig vej.
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Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget Forslag til Tillæg 07 til Kommuneplan 2017.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planen.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
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Plannavn: Tillæg 07 til Kommuneplan 2017
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Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. februar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3880421&plantype=12&status=F

Sandra Stark
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Stine Hansen (STHA) <stha@bane.dk>
21. december 2017 10:45
planogby
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Banedanmarks bemærkninger til Forslag til lokalplan 05.01.L09 - Område til
butiksformål i Blåvand Øst

Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget Forslag til lokalplan 05.01.L09 - Område til butiksformål i Blåvand Øst.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planen.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk
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Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3880415
Kommune: Varde
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 05.01.L09.
Plannavn: Område til butiksformål i Blåvand Øst
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. februar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Centerområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Erhvervsområde
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=3880415&type=20
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PLAN OG VÆKST
VARDE KOMMUNE

HØRINGSSVAR TIL: TILLÆG 07 TIL KOMMUNDPLAN 2017/LOKALPLAN 05.01.L09

BLÅVAND 04012018

S. 05
I SKRIVER AT I RAMMEOMRÅDE 05.01C01-C05 FORBLIVER STØRRELSEN 2000M2, MEN I DE NYE OMRÅDER
HÆVES DET TIL 3000M2, VIL DET SIGE AT VORES OMRÅDE BLÅVANDVEJ 26 ER BELAGT MED MAX 2000M2?
HVIS DETTE ER RIGTIGT VIL JEG GERNE HAVE DETTE HÆVET TIL 3000M2.

ANG SCREENINGEN:
TRAFIKKEN I BLÅVAND ER NU SÅ DÅRLIG, AT DER SKAL GØRES NOGET. KOMMUNEN MÅ FÅ ÅBNET VEJEN
PÅ MILITÆROMRÅDET NORD FOR BLÅVAND, SÅ TRAFIKKEN IKKE SKAL IGENNEM BLÅVAND FOR AT NÅ
FYRET, OG HVIS SÅ HAFNIAGRUNDEN OGSÅ BEBYGGES BLIVER DET ET MARRIDT. KRYDSET
BLÅVANDVEJ/HVIDBJERG STRANDVEJ ER I FORVEJEN KENDT FOR MEGET LANGE VENTETIDER, SÅ MED NYT
BYGGERI I DETTE KRYDS BLIVER DET IKKE BEDRE, LAV EN RUNDKØRSEL.

PÅ SIDE 10 I FORSLAGET TIL LOKALPLANEN SKRIVER I AT DER SKAL VÆRE PLADS TIL BODER OG PAVILLONER.
DETTE HÆNGER IKKE SAMMEN MED DEN POLITIK MAN HAR FØRT MOD BODER I BLÅVAND DE SIDSTE 5 ÅR.
DETTE ER IKKE TILLADT, OG DER ER LAVET EN AFTAL MED HANDELS OG ERHVEVSFORENINGEN HERUDE
OMKRING DETTE.

OMKRING HORNSBJERGE, SOM DER OGSÅ PLANLÆGGES, AT UDLÆGGE SOM CENTEROMRÅDE.
HVORDAN PASSER DET IND I TRAFIKPLANEN?, OG SÅ MAN SAMTIDIG PLANLÆGGER ET HOTEL PÅ
HAFNIAGRUNDEN, SÅ VIL DER BLIVE KAOS, HAR MAN TAGET HØJDE FOR DETTE?
BYGNINGEN MARTIN STOLTZ 3000M2, HVAD SKAL DER SKE MED DEM, HVIS DER KOMMER EN KONKURS?
BLIVER DER SÅ ENDNU EN DISCOUNT FORRETNING? ELLER STÅR DER SOM BOWLINGCENTERET MED EN
BYGNINGSMASSE SOM IKKE LEJES UD?
DER SKAL KUN BYGGES I BLÅVAND INDEN FOR DE NUVÆRENDE OMRÅDER, SOM ER HERTIL UDLAGT.
MED VENLIG HILSEN
BRIAN ØRNSKOV

Tønder, d. 18. januar 2018.

Indsigelse mod Forslag til tillæg til Kommuneplan 2017 og Lokalplan nr. 05.01.L09 butiksområde i
Blåvand.

I lokalplanen anføres til indledning og formål, at man ønsker at udvide detailhandelsmulighederne i Blåvand
og samtidig herved også medvirke til at skabe en mere markant indgang til byen og formentlig herved
underforstået en forskønnelse af ankomsten til byen med en torvelignende bebyggelse.
Alle kan vist være enige i, at en forskønnelse af indgangen til Blåvand både er nødvendigt og kun kan blive
et meget stort plus for byen.
At gennemføre en forskønnelse af ankomstområdet til Blåvand med tegl og beton i form af et ret massivt
forretningsbyggeri er imidlertid det stik modsatte af det, der er behov for. De i lokalplanforslaget viste
husfacader er imidlertid ingen arkitektoniske og æstetiske pragtværker, der vil blive oplevet som en
spændende og imødekommende ankomst. Tværtimod. Ankomsten vil i stedet virke modsat med sit lidt
mastodontiske og massive præg. Så hermed nås forskønnelseformålet ikke.
En forskønnelse af ankomsten til Blåvand burde i stedet give sig udtryk i, at man kom til et dejligt ferie- og
naturområde med plads til afslapning og rekreation. Derfor bør lokalplanområdet i stedet udlægges til et
indbydende naturområde med sand, klit og naturlig plantevækst indeholdende gangstier, siddeoaser og
cyklemuligheder.
Blåvand er et dejligt sted på Vestkysten, eller snarere var det indtil for ca. 5 år siden. Siden dengang er hver
en plet i eller ved Blåvand blevet bebygget med store udlejningshuse, hvilket har øget turisttilstrømningen
væsentligt de seneste år. Tirpitz-museet har yderligere medvirket kraftigt dertil det seneste halve år og som
endvidere det naturødelæggende hotelbyggeri ved Hvidbjerg Strand og muligvis yderligere byggeri på
Hafnia-grunden også vil gøre det. De sidste strandnære naturområder i Blåvand er eller risikerer herved at
blive ødelagt og Blåvands charme således helt at forsvinde.
Behovet for flere og store butikker af forskellig art synes ikke at være begrundet på nogen måde i
lokalplanforslaget. Det synes tilsyneladende alene at være udsprunget af enkeltes egen-erhvervsmæssige
interesse i nye butikker. Mange butikker skifter hvert år lejere pga. den store mængde eksisterende
butikker og høje huslejer. Andre har lukket i dele af vintersæsonen.
Et væsentligt problem i Blåvand er overbebyggelsen og den deraf følgende store mængde turister i
området generelt.
Et andet og i adskillige år akut problem er den manglende infrastruktur, som slet ikke kan bære stedets
turistmængde. Problemet vil kun blive accelereret med yderligere bebyggelse og flere forretninger.
Det nævnes i lokalplanforslaget, at ”størstedelen af områdets turisttrafik passerer krydset” (hvor der
foreslås ny bebyggelse).

Blåvandvej er i sommersæsonen og de øvrige ferietider på året allerede stærkt overbelastet med store
kødannelser til følge. Netop, der hvor en af de værste kødannelser finder sted, er krydset, hvor man nu
påtænker at bygge nyt indkøbscenter. Der er ingen svingbane mod Hvidbjerg Strandvej, hvorfor der ofte
blokeres for venstredrejning, når biliststrømmen er tæt på Blåvandvej. At skabe et nyt butiksknudepunkt på
dette sted må mildest talt anses for tåbeligt. I højsæsonen består trafikken på Blåvandvej ofte af en lang
ubrudt kø af biler, herunder ikke mindst med campingvogne og trailere. Flere ind- og udkørsler ved
Hvidbjergkrydset vil kun gøre dette meget værre, og skabe yderligere trafikkaos i både dette kryds og
Blåvand by som sådan. Den nuværende udkørsel ved OK-tanken vil blive langt mere belastet end i dag, og
det vil øge trykket yderligere på Hvidbjerg Strandvej, hvis der etableres en ekstra udkørsel tæt på krydset.
At der ikke i planmaterialet i det mindste er taget højde for blot en smule af de trafikale udfordringer må
undre stort. Der er ingen svingbaner, rundkørsel eller trafiklys angivet eller nævnt.
Det anføres et sted i planmaterialet, at en ny butiksbebyggelse på det konkrete sted ikke vil belaste Blåvand
bymidte med gennemkørende trafik ”set i forhold til kunder og turister, som kommer fra andre byer og
tristdestinationer”. Dette må siges at være et yderst svævende og løst argument i forhold til
trafikbelastningen i Blåvand fremover. Man ser herved helt bevidst bort fra det trafikargument, at udefra
kommende besøgende da nok også kunne tænkes at køre videre ind i byen og yderligere, at byens turister
ved en ny indkøbsmulighed internt vil køre endnu mere frem og tilbage gennem byen. Det gælder allerede i
dag, hvor de fleste udlejningsbureauer er placeret midt i byen, hvorfor mange skal køre tilbage igen for at
indlogere sig i de lejede sommerhuse.
Trafikken i Blåvand var for nogle få år siden, årsag til at busdriften med endestation ved Blåvand Kro blev
ændret til, at endestationen blev forlagt til Hvidbjerg Strandvej – ca. på det sted, hvor man nu vil lave en ny
udkørsel på denne vej. Der er ikke i planmaterialet synligt angivet et busholdested eller en buslomme på
Hvidbjerg Strandvej. Vi håber da, at man i det mindste under alle omstændigheder vil fastholde busdriften
til Blåvand uden at flytte den yderligere bort fra byen?
En evt. ny forretningsbebyggelse på det i planmaterialet angivne sted er således trafikmæssigt aldeles
uhensigtsmæssig i sig selv. Men apropos trafik i Blåvand er denne allerede et rent kaos, idet der ikke er
ordentligt plads til både biler, cykler og fodgængere på en gang. Det vil gælde på det konkrete planområde,
ligesom det gælder i øvrigt i Blåvand. Turisterne og de faste beboere er stærkt irriterede over, at cyklister
og fodgængere fra Blåvand Kro og ud til fyret skal deles om én smal sti, hvilket ofte fører til cyklisters kørsel
på del smalle trafikerede asfaltvej sammesteds. Samme problematik er i øvrigt tilsvarende gældende for
Hvidbjerg Strandvej. Den nye bebyggelse løser med sin såkaldte promenade heller ikke den nødvendige
trafikseparering, som Blåvand om nogetsteds har behov for!
Det virker i den forbindelse helt grotesk, at Varde Kommune reklamerer med at være Danmarks
Cykelkommune nr. 1!
Vi mener slutteligt, at lokalplanforslag nr. 05.01.L09 skal afvises af byrådet, da planen er overflødig, ikke
opfylder sit eget formål om at gøre ankomsten til Blåvand mere imødekommende og sidst men ikke mindst
fuldstændig overser de væsentlige trafikale gener, som planforslaget vil medføre, og som på sigt vil gøre
Blåvand til en mindre attraktiv turistdestination på Vestkysten.

Venlig hilsen
Birthe og Christian Karsten Sauer
Strucksalle 51B Tønder/Fyrgården 25 Blåvand.

Varde d 07.02.2018

Varde Kommune
Lokalplan 05.01.L09 - Varde Kommune
Vi er ejere af et sommerhus på Hvidbjerg Strandvej 24, 6855 Blåvand.
Vi er dermed nærmeste nabo til det, der i planen kaldes Byggefelt B.
Vi vil hermed gerne gøre opmærksom på, at der i planlægningen tages hensyn til eventuelle støjgener fra
det kommende varehus samt trafikale problemer i forhold til til- og frakørsel til varehuset både med hensyn
til vareindlevering og parkeringsplads.
Vi regner med, at der bliver taget højde for dette ved nybyggeriet, og at vareindlevering og dermed tung
trafik lægges længst mulig væk fra vores matrikel.
Der er i forvejen meget trafik på det stykke af Hvidbjerg Strandvej, der går fra Tane Hedevej til Blåvandvej.
Med anlæggelse af et kæmpe varehus kan vi kun se, at der bliver yderligere trafikale problemer i krydset
Blåvandvej/ Hvidbjerg Strandvej. Hvordan har man tænkt sig at løse infrastrukturen her?
Hvem står for anlæggelse og drift af legeplads? Hvordan forestiller man sig det skal se ud?
Det ses ikke se ud fra den offentliggjorte lokalplan 05.01.L09
Da legepladsen ifølge plantegning kommer til at omkranse vores matrikel, er vi selvfølgelige meget
interesseret i at høre nærmere om, hvilke planer der er med denne del af planen?
Her tænker vi på, hvordan en legeplads vil passe ind i det lille stykke natur, der findes der, og selvfølgelig på
hvilke støjgener vi kan forvente fra en sådan legeplads?
Med håbet om at blive inddraget i disse beslutninger.

Med venlig hilsen

John Moltke Kristensen
Anette Moltke Nielsen
Birgitte Moltke Christiansen
Brendstrupsvej 31, 6800 Varde
bir.moltke@gmail.com
Tlf: 24251564
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Ribe Stift
Sandra Stark; planogby
Høring af lokalplanforslag 05.01.L09 og forslag til tillæg 07 - Blåvand Øst
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Til Varde Kommune, Sandra Stark
Under forudsætning af at lokalplanforslaget ikke har ændret sig, har Ribe Stift ikke yderligere at
tilføje til de af Stiftet anførte bemærkninger i svaret af den 19. oktober 2017 i forhold til Oksby
Kirke.
Med venlig hilsen
Claus G. Hansen
Claus G. Hansen
Ribe Stift
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
Tlf. 7542 1800, dir. 7688 5631
Mail: kmrib@km.dk, dir. cgha@km.dk
Du kan læse vores nye brochure om byggesager i Ribe Stift her

Fra: Ribe Stift [mailto:KMRIB@KM.DK]
Sendt: 19. oktober 2017 14:58
Til: Sandra Stark <ssta@varde.dk>
Emne: SV: [Sagsnr.:17/8502] -Miljøscreening af lokalplanforslag 05.01.L09 og forslag til tillæg 07.
Til Sandra Stark, Varde Kommune
Ribe Stift har vurderet planforslaget i forhold til Oksby Kirke og skal bemærke følgende:
Der er mellem lokalplanområdet og kirkens område dels en markant bevoksning, dels en nyere
bebyggelse af 1,5 etages boliger. Den påtænkte bebyggelses bygningshøjde vil ikke overstige 8,5
meter.
Det er Stiftets vurdering, at planen ikke vil belaste Oksby kirkes nærmeste omgivelser.
Med venlig hilsen
Claus G. Hansen
Claus G. Hansen
Ribe Stift
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
Tlf. 7542 1800, dir. 7688 5631
Mail: kmrib@km.dk, dir. cgha@km.dk
Du kan læse vores nye brochure om byggesager i Ribe Stift her
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Dato:

Mariane Holm
planogby
Kommuneplantillæg 07 og Lokalplan 05.01.L09”
11. februar 2018 22:48:08

Indsigelse til Lokalplan 05.01.L09 og Kommuneplantillæg 07 2017
Vi vil hermed komme med vores indsigelse mod det 3000 m2 indkøbscenter.
Blåvand er en kyst by ikke en stor by, Vi mener ikke at et stor indkøbscenter passer ind i bymiljøet
herude.
Vi kan ikke forstår at der i OMRÅDEPLAN FOR BLÅVAND ØST står, at ¨Området er til alternativ
overnatning ¨ og et tovemiljø på denne grund. En autocamper plads som det har været fremme om
skulle være på nævnte grund, som bl.a Erik Buhl og Preben Friis Hauge byd meget velkommen på
byrådsmødet d. 3.5.2016.
Vi kan se at det er en mangelvare i Blåvand, da autocamperen holder rundt på P-Pladser i byen, ved
stranden, på skoveveje og overnatter de steder, der mangle et alternativ til Hvidbjerg camping til
autocamper, til dem der ikke vil ikke tjekke ind på en 5 stjernet campingsplads.
I vil sikkert sige at forsvaret har nedlagt veto, men der er en bolig på grunden nu, hvilke der ikke var på
skolegrunden, der kunne I få gjordt det mulig at der kan bygges op til 55 huse og når Erik Buhl kan
rejse over og taler med ministeren omkring Hafniagrunden kan han nok også gøre det for dette her
område.
Endnu engang skal lokalbefolkning læse i avisen JV, at der er lavet om i en plan som I faktisk har fået
opbakning til fra borger.
Så mener vi at det er en skandale at Pro-Varde rejser til Tyskland og forhandler med et tysk
indkøbscenter uden at der er lavet en marketings undersøgelse om der overhovedet er brug for et
indkøbscenter i Blåvand.
Sådan en undersøgelse kunne man lave, som man lavede den sidste turist undersøgelse i 2017.
Pro-Varde er en del af Varde kommune så det var måske noget politiker kunne opfodrer Pro-varde til at
gøre.
Så mangler I stadig at få lavet den højresvingsbane fra Hvidbjerg Strandvejr ud på Blåvandvej der blev
lovet i forbindelse med byggeriet på skolegrunden.
Stop nu med mere byggeri i Blåvand indtil I har fået gjordt noget ved infrastruktur og her mener vi ikke
de papir planer der skal være færdig senest i 2019, men at penge er fundet og bevilget af byrådet og i
har gjordt noget fysiske.
Vi vil hermed også komme med en indsigelse mod butiks areal udvides til 28000m2
I kan lovlig gøre de 9500m2 der er ulovlig opført i Blåvand, der udover mener vi at i til nød kan lægge
1500m2 over i så det lander på ialt 21000m2.
Der er masse af tomme butiks arealer i Blåvand by, vi har ikke brug for flere, de der står og bliver et øje
bæ, for at bruge Erik Buhls udtagelse i JV’s Business syd d. 28.1.2018

Mvh
Uffe og Mariane Holm
Blåvand
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Til:
Emne:
Dato:

Preben Egegaard Nielsen
planogby
Mrk: lokalplan 05.01.L09, Varde Kommune
11. februar 2018 22:23:52

Til Varde Kommune.
I henhold til lokalplan 05.01.L09, Varde Kommune, vil vi gøre indsigelse på det nye byggeri ved
Hvidbjerg strandvej, samt stierne.
Da vi ejer sommerhuset på Kirkevej 16, Blåvand, vil det da være rart at vide hvor langt det nye
byggeri kommer ned mod vores grund. Vi vil gerne vide, hvor p-pladserne og bygningerne bliver
placeret, i forhold til vores grund, på grund af de støjgener,
der vil blive. Mener ikke der bør være sti igennem Kirkevej, da det vil være til gene for vores
sommerhus.
Håber på at høre fra jer, hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Preben Egegaard Nielsen og Heidi Nielsen
Mobilnr: 20461326

Indsigelse mod

”Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 05.01.L09 butiksområde i Blåvand
”
Varde Kommunes eget Klondike:
Forklaring: Alaska anno 1898 = Gold Rush

Nu har investorerne fundet guld i Blåvand. Og hvad sker der? – Akkurat det samme som i
Alaska,
udviklingen er sket/sker helt uden styring.

Erfaringerne burde lære politikerne/byplanlæggerne, at der skal en stram styring til, hvis ikke
Blåvand skal blive til et uskønt sammensurium, som er presset igennem af investorer, der kun
har øje for én ting, nemlig bundlinien i deres regnskab.
Det er der selvfølgelig ingen, der kan bebrejde dem. MEN det er så dér, politikernes opgave
ligger:
Der skulle (for mange år siden) have været lavet en plan for byudvikling i Blåvand.

Politikerne bør hele tiden holde sig for øje:
AT DET ER NATUREN, DER ER DET STORE OMDREJNINGSPUNKT.

Man bør i al planlægning have for øje, at man ikke fjerner den NATUR,
der gør, at folk gider komme til Blåvand langvejs fra.
Indtil for få år siden, kunne man finde den ro og fordybelse, der ”lader batterierne op”.
Som det er nu, er det næsten en folkevandring, der møder èn på stranden en vinterdag i
ferien.

De seneste års udvikling med massiv annoncering på tyske netsider, samt den syndflod af
turister som efter åbningen af Tirpitz er skyllet ind over Blåvand, viser med al ønskelig
tydelighed, at politikerne ikke har styr på tingene! Der er ikke nogen plan. Politikerne/byplanlægningen halser hele tiden bagefter udviklingen.
I vil i al fremtid være bagefter, hvis ikke I hugger bremsen i NU
og tager styringen over turist-strømmen:

Sæt rammerne for hvor mange turister, der skal komme.
- Ikke flere lejekaserner (store sommerhuse, med erhvervsmæssig udlejning for øje)
- brems den massive vinterudlejning, som vi har set de senere år, med opkørte, plørede
og hullede veje tilfølge. Store områder af Blåvand er vandlidende og kan slet ikke bære
vinterudlejning.
- Opgiv det påtænkte, ideforladte varehus,
- sats på camperfolket, der vil naturen og indret den camperplads, der allerede var på
planen.

-

Lad være med at rykke hverdagen med til ferielandet: Et varehus er hverdagsagtigt, og
det er vel netop for at komme væk fra hverdagen at man tager på ferie.
Værn om Blåvands handelsmiljø. Små boutiques, som folk kan gå stille og roligt rundt i
og nyde oplevelsen af et godt indkøbsmiljø.
Bak op om de dygtige butiksejere, i stedet for at anbringe ”en sulten ulv” iblandt
dem.
Et varehus vil uvægerligt tage livet af nogle af dem, med tomme butikslokaler
til følge.

Det er vigtigt at forstå, at NATUROPLEVELSER er omvendt proportionale med byggeprojekter.
Jo flere af sidstnævnte, jo færre af førstnævnte.
Politikerne glemmer at spørge, om et varehus er noget turisterne efterspørger??
De glemmer også at spørge, om det er en god idé at hæve kvm.-grænsen for detailhandel, for
at få plads til det.
Vi lokale borgere kan godt give jer svaret: et rungende ”NEJ!!!”

Når politikerne gentagne gange støder mod lovgivningen, ændrer de den bare.

For 4 år siden, da man udstykkede de 19 grunde i mosen på TDC-grunden, foreslog vi i vores
høringssvar, at man skulle føre TDC-grunden tilbage til landzone.
Nu viser det sig, at det var rigtig tænkt. Der er ikke solgt en eneste. Der er ikke brug for flere
byggegrunde.
Før TDC-grunden tilbage til landzone, så den kan danne grundlag for endnu flere
NATUROPLEVELSER.
DET ER DET, DER EFTERSPØRGES – IKKE VAREHUSE!

Brug dog hellere kræfterne på at optimere og kvalitetssikre de NATURoplevelser, der allerede
er.
Giv gæsterne en kvalitetsoplevelse, med det veletablerede handelsmiljø, der allerede er.
Lav den camperplads, der var på planen, og send det ideforladte varehus til Varde.
Dér er handelen jo dalende. - Måske har Varde brug for et nyt varehus?

Med venlig hilsen
Karen Johansson,
Blåvand
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Emne:
Dato:

Karin K
planogby
Indsigelse lokalplan 05.01.L09
11. februar 2018 12:05:42

Indsigelse til kommuneplantillæg 07/ Lokalplan 05.01.L09
Vi gør hermed indsigelse mod ovennævnte: Tillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og
Hvidbjerg Strandvej i Blåvand.
Begrundelsen for indsigelsen er at Blåvand for tiden ikke har infrastruktur til flere
butikker.
Iflg. gældende Kommuneplans rammer må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige
10.000 m2. Uanset det, kan man i forslaget til lokalplanen (side 20) læse, at bruttoarealet
til butiksformål i Blåvand p.t. er op- gjort til 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri
og "lovliggøre" tidligere tiders forsømmelser skal brut- toarealet iflg. Tillæg 7 til
Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Med andre ord kan der over forholdsvis få års ske en tredobling af butiksarealet i Blåvand,
uden at der er foretaget de absolut nødvendige investeringer i veje, andre trafikforhold,
parkeringspladser og meget andet.
De kaotiske forhold for fodgængere, cyklister, bilister og leverandører til butikker vil blot
blive værre.
Det er Derfor vores opfattelse at butiksarealerne først bør udvides når ovennævnte forhold
er forbedret væsentligt.
Herudover finder vi grund til at bemærke, at der i forbindelse med lokalplanlægningen bør
skabes bedre trafikforhold i T-krydset Hvidbjerg Strandvej/Blåvandvej. For eksempel i
form af svingbaner.
Venlig hilsen
Søren Bjerre og Karin Kristiansen
Søren Gades Mark 33 B
6857 Blåvand
Sendt fra min iPad
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jens johansen
planogby
Høringssvar Blåvand
11. februar 2018 11:59:47

Varde Kommune
Plan og Vækst – att. Sandra Stark
Jeg ønsker hermed at indgive et høringssvar vedr. Forslag til tillæg 07 til Kommuneplan
2017 og Lokalplan 05.01.L09 butiksområde i Blåvand.
Med de seneste års voldsomme tilvækst i Blåvand er fremkommeligheden og
parkeringsforholdene i Blåvand by et stort og tiltagende problem for både os faste beboere,
turister og de lokale forretningsdrivende!
1. Parkeringsforholdene ved ”Den gamle Brugs”! Synes ikke at være tilstrækkelige, de er jo i
dag allerede optaget af de eksisterende butikker, kan der ikke øges med flere p. pladser på
øst og på syd siden af ”Brugsbygningen”?
2. Trafiktætheden? I dag holder vi jo ind imellem i kø fra krydset Hvidbjerg Strandvej og ind i
byen, med både en dagligvarebutik og et butikscenter vil trafikmængden øges markant!
Hvordan sikres ordentlige kørselsforhold både direkte på Blåvandvej ind i byen, alle
campingvognene der skal ind og ud af Blåvandvej/Hvidbjerg Strandvej og dernæst ind-og
udkørsel fra det nye butikscenter til Blåvandvej. Er det etablering af venstresvingsbaner
eller en ny rundkørsel i krydset?
3. Kan Trafikken ind i Blåvand by ledes ad en anden vej ind mod centrum, end af Blåvandvej?
Generelt! Hvis der var lov for det, kunne trafiktætheden dæmpes betydelig hvis alle
udlejningsbureauer lå samlet udenfor Blåvand by, eks. ude ved parkeringspladserne. Det ville
reducere meget unødvendig frem- og tilbagekørsel af sommerhus-lejere, både ved ankomst og
afrejse.

Med venlig hilsen
Jens Johansen
Hestehaven 13, Blåvand
Privat:
Frederiksbergvej 39, Andst
6600 Vejen
75588329 – 30252444
Jens-johansen@mail.dk

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Preben Egegaard Nielsen
Sandra Stark
SV: Varde Kommune - Kort fra lokalplanforslag 05.01.L09 Centerområde Blåvand øst
12. februar 2018 13:42:51
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Jeg sender her en tegning med huset på, der viser hvor langt der er til skel. Vi vil ikke acceptere
sti hen foran vores hus, da der aldrig har været en sti før. Vi også har forpligtelse til at holde
vejen, da det er en fælles privat vej. Støj fra legepladsen vil genere os, da vi har terrasse mod øst
og syd. Samt ligger p-pladsen alt for tæt på, da det giver støj fra bilmotor, og når der smækkes
med bildøre.
Med venlig hilsen
Preben Egegaard Nielsen og Heidi Nielsen
20461326

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

"Jørgen Thomsen"
planogby
post@blaavand-grundejerforening.dk
Lokalplan 05.01.L09, Varde Kommune
12. februar 2018 12:27:53

Der er noget fundamentalt galt i dette lokalplansforslag og i særdeleshed Varde kommunes holdning
til udviklingen i Blåvand.
Blåvand by er i de senere år blevet større og større og har fuldstændigt mistet sin landsbykarakter.
I et fritidsområde skal vi ikke have store byer med bastante sammenhængende facader i stål, glas,
sten og beton. Det er helt i modstrid med områdets karakter.
Det er også i strid med den udviklingsplan Blåvand Ho Erhverv, Blåvand Udvikling,
Aktivitetscentret, Blåvand Borgerforening og grundejerforeningerne er i gang med at lave og som
Varde kommune støtter.
I den foreslåes bl.a kravet:
"En levende bymidte med NATURlig atmosfære"
I den foreliggende lokalplan cementeres den dårlige udvikling med krav om, at der skal være bymæssig
udseende.
"
Lokalplanen udlægger to byggefelter, hvor der kan opføres
bygninger til butiksformål. Bygningerne skal gives en bymæssig
facade mod Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej
"
Mit forslag er, at man alle steder i forslaget enten sletter ordet bymæssig eller i stedet erstatter
det med landsbymæssig og tilretter teksten efter dette.

Jørgen Thomsen
Hybenvej 9
Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lise Thøisen
planogby
Indsigelse til Lokalplan 05.01.L09 og Kommuneplantillæg 07 2017
13. februar 2018 18:36:37

Indsigelse til Lokalplan 05.01.L09 og Kommuneplantillæg 07 2017.
Jeg vil hermed komme med indsigelse mod et 3.000 m2 stort indkøbscenter.
Blåvand er ikke en storby, og et storcenter passer ikke ind i en turistby. Det skurer
underligt i mine ører, at der skulle være behov for et storcenter, og hvem kunderne
i givet fald skulle være.
De seneste dages nyheder har i stor grad handlet om, hvordan nethandel har
overtaget handlen fra de fysiske butikker. Når man ser på Blåvand midtby i dag er
de fysiske butikker fyldt med skilte med ophørsudsalg og udsalgsskilte året rundt.
Jeg vil henvise til en kortlægning der er lavet af Institut for Centerplanlægning,
hvis Varde kommune ikke selv har foretaget en undersøgelse. Denne kortlægning
forudser, at hvis den nuværende udvikling fortsætter vil der om 10 år kun være 30
handelsbyer tilbage, og jeg har meget svært ved at forestille mig, at Blåvand skulle
være blandt dem.
Jeg har også meget svært ved at forestille mig, at tyske turister vil finde det
interessant at kunne handle i et tysk lavpris varehus i deres ferie, og at det skulle
være så attraktivt, at de vil vælge Blåvand som feriedestination.
Jeg har også svært ved at forestille mig, at det publikum der tager til Blåvand for at
besøge Tirpitz-museet lige vil slå et smut forbi et kæmpe indkøbscenter.
Derimod vil det være rigtig godt, at benytte Brugsens bygning og lokaler, som har
stået tomme i en del år.
Jeg ville ønske Varde Kommune i stedet for at lege bygherrer ville koncentrere sig
om at få gjort noget ved infrastrukturen!!!!!!!
Det er i øvrigt paradoksalt, at Reiner Sørup i levende live bekæmpede alle, der
ville købe hans grund for at bygge, nu fra sin himmel må se på, at hans
barndomshjem skal rumme et kæmpe indkøbscenter.
Lise Thøisen
Solhaven 2
6857 Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Connie Verndrup
planogby
Indsigelse
13. februar 2018 12:14:20

Lokalplan 05.01.L09 Centerområde Blåvand øst
NEJ til varehus.
Jeg har meget svært ved at få øje på behovet for et STORT VAREHUS i Blåvand. En
ferieby skal efter min opfattelse bestå af en masse forskellige småforretninger (som nu).
Det er den slags, som skaber hygge og autencitet for området.
Og så er det da meget paradoksalt, at de mange tyske turister skal bydes velkommen af
netop en tysk varehuskæde ved indgangen til deres feriedestination i DANMARK. Det
bli’r da snart for komisk.
I POLITIKERE synes ikke at have megen fingerspids fornemmelse i forhold til turisme og
jeg håber, at der snart er nogle modige byrådsmedlemmer, som tør sige fra overfor Buhl og
Hauges tyrani og hærgen.
Connie Verndrup
Vangen 27
Esbjerg/
Sønder Vasevej 94
Blåvand

Til

11. februar 2018

Varde kommune
planogby@varde.dk

Tillæg 7 til kommuneplan
Lokalplan 05.01.L09: Område til butiksformål i Blåvand Øst
Blåvand Grundejerforening gør indsigelse mod ovennævnte: Tillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg Strandvej i
Blåvand.
Begrundelsen for indsigelsen er at Blåvand for tiden ikke har infrastruktur til flere butikker.
Iflg. gældende Kommuneplans rammer må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige 10.000 m2. Uanset
det, kan man i forslaget til lokalplanen (side 20) læse, at bruttoarealet til butiksformål i Blåvand p.t. er opgjort til 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri og "lovliggøre" tidligere tiders forsømmelser skal bruttoarealet iflg. Tillæg 7 til Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Med andre ord kan der over forholdsvis få års ske en tredobling af butiksarealet i Blåvand, uden at der er
foretaget de absolut nødvendige investeringer i veje, andre trafikforhold, parkeringspladser og meget
andet. De kaotiske forhold for fodgængere, cyklister, bilister og leverandører til butikker vil blot blive
værre.
Det er Blåvand Grundejerforenings opfattelse at butiksarealerne først bør udvides når ovennævnte forhold
er forbedret væsentligt.
Herudover finder vi grund til at bemærke, at der i forbindelse med lokalplanlægningen bør skabes bedre
trafikforhold i T-krydset Hvidbjerg Strandvej/Blåvandvej. For eksempel i form af svingbaner.
Venlig hilsen
Blåvand Grundejerforening
Peter Jepsen
formand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Hans Ole Skovsgaard
planogby
"Kommuneplantillæg 07 og/eller Lokalplan 05.01.L09".
14. februar 2018 11:53:55

Undertegnede gør hermed indsigelse mod ovennævnte Tillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg
Strandvej i Blåvand.
Indsigelsen er bl.a. begrundet i, at Blåvand ikke har infrastruktur til at klare trafikken til flere
butikker. Derudover er det vel tvivlsomt, om der er kundegrundlag til nye butikker, så længe der
er tomme butikslokaler. Både Brugsen og Rema1000 måtte som bekendt dreje nøglen om.
Derudover kan man jo spørge, om det er ønskværdigt, at Blåvand bliver til discount-indkøbernes
højborg. Det planlagte Kaufhaus ser på deres hjemmeside ud til nærmest at svare til det gamle
danske Daells Varehus. For meget discount harmonerer ikke med ønsket om flere hoteller og
dyre luksussommerhuse, som ikke kan siges at ligge i discountsegmentet. Men måske er det, det
eneste turisterne har råd til, når hotelejeren og udlejerne har fået deres del! På kommunens
hjemmeside bedes der om hjælp til at få visionen Vi i Naturen til at leve. Det kan man jo ikke tage
alvorligt, når kommunen ikke selv gør det.
Iflg. den gældende kommuneplan må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige 10.000 m2.
Alligevel kan man i forslaget til lokalplanen se, at bruttoarealet til butiksformål i Blåvand allerede
er på 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri og lovliggøre de eksisterende overskridelser
skal bruttoarealet iflg. Tillæg 7 til Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Dvs., at der over ret få år kan ske en tredobling af det tilladte butiksareal i Blåvand, uden at der
er foretaget de meget nødvendige investeringer i veje og parkeringspladser mv. De eksisterende
kaotiske forhold for alle, der færdes i Blåvand, (herunder dårlig adskillelse af de forskellige
trafikanttyper) vil blot blive værre, og det vil være på hele strækningen gennem byen ud til fyret.
Hans Ole Skovsgaard
Bodegårdsvej 2
3050 Humlebæk
hos@plh.dk skovtrae@mail.dk
M. 27200567
Medejer af Fyrvej 3, 6857 Blåvand

Indsigelse vedrørende forslag til tillæg 07 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 05.01.L09
butiksområde i Blåvand.
Det er meget tankevækkende at:
der i 2001 var en ramme på 10.000 m² bruttoetageareal til butiksformål
der i juli 2017 blev lavet en registrering der viste at der rent faktisk er ca. 19.500 m²
og man nu vil udvide rammen for bruttoetageareal til butiksformål til 28.000m²
Har man bevidst lukket øjnene for overskridelsen eller har man bare sovet i timen?
Jeg synes, det er en voldsom stigning (næsten 50 % )i forhold til det faktiske, og jeg er naturligvis
bekymret for, om der nu vil blive holdt øje med ”forbrugt bruttoetageareal til butiksformål ” eller
kommer der en ny overskridelse, som bare godkendes og dermed en ny udvidelse af rammen.
Jeg mener rammen skal sænkes (lad os nu lige følge udviklingen) og at der på den måde bliver sikret
en styring, så der kan skrides ind hvis behovet for større ramme bliver aktuelt, og derfra besluttes
om bruttoetageareal til butiksformål skal fastholdes eller øges.

Jeg mener, det vil være en stor fejl at tillade et 3000 m² stor indkøbscenter på hjørnet Hvidbjerg
Strandvej og Blåvandvej.
Trafikalt set er lige præcis dette område et af knudepunkterne i infrastrukturen. Jeg er helt sikker
på, at til og frakørsel til dette center vil sinke trafikken yderligere.
Får vi mon så trafikregulering i form af lyskryds eller stor rundkørsel ?
P-pladser – bliver der mon lavet nok af dem ved centret?
Hvis ikke – tja – så er det spændende hvor der kan etableres flere.
Butiksmæssigt set, er jeg alvorlig bekymret for, om det betyder butiksdød til eksisterende butikker,
og deraf tomme bygninger i bymidten, eller om centret kan overleve eller må lukke og der så står
en stor tom bygning, som noget af det første man ser, når man kommer til Blåvand. Personligt er
jeg nu mest bange for det sidste.
I øvrigt synes jeg ikke, der er sammenhæng mellem lavprisvarehus og luksushoteller,
hotelbygninger og kæmpe store dyre sommerhuse (som der efterhånden er mange af i Blåvand) og
fortrinsvis udlejes til kapitalstærke turister. Er det det rette signal at sende
Jeg vil anbefale at få styr på infrastruktur, p-pladser og andre trafikale forhold, før området belastes
yderligere med byggeri.

Med venlig hilsen
Bente Werenberg
Fyrvej 22
6857 Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Lisbeth Grønberg
planogby
"Kommuneplantillæg 07 og/eller Lokalplan 05.01.L09".
14. februar 2018 11:48:01

Undertegnede gør hermed indsigelse mod ovennævnteTillæg 7 til Kommuneplan og Lokalplan
05.01.L09, der muliggør etablering af 4.900 m2 butik på hjørnet af Blåvandvej og Hvidbjerg
Strandvej i Blåvand.
Indsigelsen er bl.a. begrundet i, at Blåvand ikke har infrastruktur til at klare trafikken til flere
butikker. Derudover er det vel tvivlsomt, om der er kundegrundlag til nye butikker, så længe der
er tomme butikslokaler. Både Brugsen og Rema1000 måtte som bekendt dreje nøglen om.
Derudover kan man jo spørge, om det er ønskværdigt, at Blåvand bliver til discount-indkøbernes
højborg. Det planlagte Kaufhaus ser på deres hjemmeside ud til nærmest at svare til det gamle
danske Daells Varehus. For meget discount harmonerer ikke med ønsket om flere hoteller og
dyre luksussommerhuse, som ikke kan siges at ligge i discountsegmentet. Men måske er det, det
eneste turisterne har råd til, når hotelejeren og udlejerne har fået deres del! På kommunens
hjemmeside bedes der om hjælp til at få visionen Vi i Naturen til at leve. Det kan man jo ikke tage
alvorligt, når kommunen ikke selv gør det.
Iflg. den gældende kommuneplan må bruttoarealet til butiksformål ikke overstige 10.000 m2.
Alligevel kan man i forslaget til lokalplanen se, at bruttoarealet til butiksformål i Blåvand allerede
er på 19.500 m2. For at muliggøre det nye byggeri og lovliggøre de eksisterende overskridelser
skal bruttoarealet iflg. Tillæg 7 til Kommuneplan hæves til 28.000 m2.
Dvs., at der over ret få år kan ske en tredobling af det tilladte butiksareal i Blåvand, uden at der
er foretaget de meget nødvendige investeringer i veje og parkeringspladser mv. De eksisterende
kaotiske forhold for alle, der færdes i Blåvand, (herunder dårlig adskillelse af de forskellige
trafikanttyper) vil blot blive værre, og det vil være på hele strækningen gennem byen ud til fyret.
Lisbeth Grønberg
Hvidemosevej 28
4070 Kr. Hyllinge
gronberglisb@pc.dk
Tlf. 20482561

Medejer af Fyrvej 3, Blåvand

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

planogby
Sandra Stark
VS: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.
15. januar 2018 10:53:59
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Fra: Mona Hansen
Sendt: 11. januar 2018 12:46
Til: planogby <planogby@varde.dk>
Emne: VS: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.

Fra: Anners Dahl [mailto:apd@ravnbjerg.dk]
Sendt: 11. januar 2018 11:09
Til: Mona Hansen <monh@varde.dk>
Emne: VS: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.
Til videreekspedition til rette vedkommende.
Med venlig hilsen

Anners P. Dahl,

Ravnbjerg ApS
Agtrupvej 2 f,
6000 Kolding,
Tlf. 20 23 13 23,
mail: apd@ravnbjerg.dk
Fra: Anners Dahl
Sendt: 11. januar 2018 11:06
Til: 'stev@varde.dk' <stev@varde.dk>
Cc: Karsten Uldahl <karstenuldahl@yahoo.dk>
Emne: erhvervsansøgning ejendommen 33d Blåvand.
Kære Steven Hansen.
Ultimo 2016 havde vi en korrespondance omkring ændring af plangrundlaget for ejendommen
Blåvand 33d,idet ejendommen ønskedes anvendt til erhverv,hvilket stred mod lokalplan
02.015.92.

Der ligger nu forslag til tillæg 07 om detailhandel i Blåvand.
Har dette forslag taget højde for ejeren af Blåvand 33d s ønsker ?
I benægtende fald,hvad er da begrundelsen herfor og kan forslaget ændres så ejendommen 33d
Blåvand kan indgå i detailhandelsområdet.
Må jeg venligst høre fra dig ?
Med venlig hilsen

Anners P. Dahl,

Ravnbjerg ApS
Agtrupvej 2 f,
6000 Kolding,
Tlf. 20 23 13 23,
mail: apd@ravnbjerg.dk

Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Hanne Astrup
Sandra Stark
Henning Vognbjerg
Høringssvar til lokalplansforslag 05.01.L09 Hvidbjerg Strandvej, vedrørende arealreservation til busskur
11. januar 2018 10:54:27
Lokalplanforslag 05.01.L09 gl.pdf
Lokalplanforslag 05.01.L09 Ny.pdf
Mail Busskur Hvidbjerg strandvej(1) (002).pdf

Hej Sandra
Lokalplan 05.01.L09 er ude i offentlig høring for øjeblikket.
Vi er blevet opmærksomme på at § 3 punkt 3.18 i den gamle lokalplan om
arealreservation til et busskur ikke er kommet med i den nye lokalplan (se
nedenstående mail og vedhæftede)
Da der er et stort ønske/behov for et busskur på stedet, og den nye ejer ikke er tryg ved
at give lov til etablering af et busskur på arealet medmindre det er nævnt i lokalplanen,
bedes afsnittet om arealreservation til busskuret tilføjet i den nye lokalplan med samme
tekst som i den gamle.

Med venlig hilsen
Hanne Bech Astrup
Ingeniør
Vej og Park
Varde Kommune
haba@varde.dk - www.vardekommune.dk
Dir. tlf.: 7994 7119
Postadresse: Bytoften 2 - 6800 Varde
Fra: Henning Vognbjerg
Sendt: 10. januar 2018 10:34
Til: Hanne Astrup <haba@varde.dk>
Emne: Lokalplansforslag Hvidbjerg Strandvej, busskur
Der er fra beboer og turister i Blåvand samt Sydtrafik og Borgerservice udtrykt ønske
om opsætning af busskur ved Hvidbjerg Strandvej.
I det tidligere lokalplansforslag fra 2016 står der § 3 punkt 3.18 ”Der er reserveret et
areal til busskur, som vist på kortbilag 3.” (vedhæftet ”gl”)
I det nye forslag fra 2017 er det ikke nævnt (vedhæftet ”Ny”).
Min korrespondance med repræsentant fra Kaufhaus Stolz er også vedhæftet.

Venlig hilsen
Henning Vognbjerg
Vejmyndighed

Mobil: 6113 1582
Email: hevo@varde.dk
www.vardekommune.dk
Varde Kommune
Vej & Park
Vesterbækvej 31
6800 Varde

Bilag: 85.1. Tillæg 09 til Kommuneplan 2017
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 41245/18
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Blåvand Zoo
TILLÆG 09
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RAMMEOMRÅDE 05.01.R07 og 05.01.R08

KOMMUNEPLAN 2017

VEJLEDNING

OFFENTLIG HØRING
Et forslag til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i
offentlig høring i perioden fra d. 19.01.2018 til d. 16.02.2018.
OPBYGNING
Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 udgøres af en redegørelse, der
beskriver planens baggrund og formål samt en række rammebestemmelser, der fastlægger rammerne for lokalplanlægningen.
HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende
kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til
realisering af et projekt eller en lokalplan.
Byrådet har ansvaret for kommuneplanlægningen. Kommuneplanen er en sammenfattende plan der konkretiserer de overordnede politiske mål for udvikling og arealanvendelsen i kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for kommunen, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen sammenfatter Byrådets overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i hele kommunen.
Retningslinjerne er et udtryk for en række arealinteresser, der
skal varetages og afvejes i den øvrige planlægning og administration. Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger
rammerne for indholdet af lokalplaner for de enkelte kommuner.
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BESTEMMELSER
BAGGRUND OG FORMÅL
Med nærværende Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 ønsker Varde
Kommunes Plan- og Teknikudvalg at ændre plangrundlaget og
dermed skabe mulighed for at øge højden på nye bygninger, der
ligger i tilknytning til eksisterende højere bebyggelse, fra 5 meter til 8,5 meter. Tillægget tilpasser samtidig udpegningen Grønt
Danmarkskort til de reelle naturforhold i området.
OMRÅDETS BELIGGENHED
Det udpegede område, der ligger på Øster Hedevej i Blåvand,
udgør et areal på ca. 7 ha, og omfatter en del af matr. 57a og
58d, Vandflod By, Oksby.
EKSISTERENDE FORHOLD
Området ligger i landzone og vedbliver at ligge i landzone. Området anvendes i dag til Zoo.
KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD
Zoo er omfattet af bestemmelserne for rammeområderne
05.01.R07, 05.01.R08 og 05.01.BL01 i Kommuneplan 2017.
Med kommuneplantillægget revideres højden i rammeområde
05.01.R08 fra 5 meter til 8,5 meter, hvilket giver mulighed for at
udnytte tagetagen. Der sker desuden en tilpasning af Grønt
Danmarkskort i rammeområde 05.01.R07 og R08.

Afgrænsning af rammeområderne ændres ikke.

Der sker ingen ændringer af afgrænsningen af rammeområderne
eller af øvrige rammebestemmelser.
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BESTEMMELSER
RAMMEBESTEMMELSER
I henhold til planloven fastsættes ved nærværende Forslag til
Tillæg 09 til Kommuneplan 2017, følgende ændringer:


Højden i rammeområde 05.01.R08 ændres fra 5 meter til
8,5 meter med mulighed for at udnytte tagetagen.



Grønt Danmarkskort tilrettes jf. kort 6.

Lokalplaner, der træffer bestemmelser for rammeområde
05.01.R08 skal være i overensstemmelse med de bestemmelser,
der er indeholdt i nedenstående Tabel 1.
Der sker ingen ændringer af rammeområdernes afgrænsning.
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REDEGØRELSE

FORHOLD TIL ANDRE PLANER
Kommuneplan 2017
Kulturmiljø
Planområdet er beliggende i kulturmiljøet Øster Oksby, der omfatter en række gårde langs Tane Hedevej og de omkringliggende klitarealer.
Planområdet rummer ikke nogle af de bevaringsværdige strukturer og elementer, men det er væsentligt, at områdets udbygning
ikke har en negativ indvirkning på kulturmiljøet som helhed.
Der findes i planområdet eller på naboarealerne ikke bebyggelse
med en registreret bevaringsværdi.

Kort 4: Udpegede større uforstyrrede landskaber i kommuneplanen.

Større uforstyrrede landskaber

Planens realisering forventes ikke at påvirke de uforstyrrede

Planområdet afgrænses mod større uforstyrrede landskaber mod
nordøst og indeholder delvist et udpeget område mod vest.

landskaber væsentligt, da der i forvejen findes en del bebyggelse
i tilknytning til planområdet.

Geologisk værdifuldt område
Den nordvestlige del af planområdet er beliggende i det geologisk værdifulde område og det geologiske rammeområde tilknyttet Vadehavet. Der knytter sig store forsknings- og undervisningsmæssige værdier til området. Lokaliteten udgør det eneste sted i Danmark, hvor der findes et dynamisk vadehav med
tilstødende marskdannelser og barriereøer.
Planområdet er et fladt område, og indeholder ikke værdifulde
geologiske landskabstræk, der knytter sig til udpegningen for
5

REDEGØRELSE
Vadehavet. En lovliggørelse af anvendelse af de dele af planom-

Lavbundsareal

rådet, der rækker udover den hidtidige lokalplanlægning, vurde-

En del af området er i kommuneplanen klassificeret som væren-

res ikke at påvirke beskyttelsen eller oplevelsen af det geologi-

de øvrigt lavbundsareal.

ske område væsentlig.

Området klassificeret som lavbundsareal omfatter hovedsageligt
engarealet mod syd, og dermed ikke de nye områder, der planlægges for ved denne plan og mulighederne for byggeri begræn-

Støj

ses i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje

Planen ændrer ikke på den aktuelle anvendelse af området udover etablering af yderligere parkeringspladser og langtidsparkeringspladser. Der er ikke kendskab til aktuelle støj- eller vibrationsgener.

13.14.

Planområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet for Oksbøl
skyde- og øvelsesterræn. Støjbelastningen kan inden for området i perioder forventes at være større end 55 dB. Området benyttes allerede i dag af Blåvands gæster til rekreative aktiviteter
i form af zoo i forbindelse med besøg i Blåvand. De planlagte
aktiviteter skal ses i sammenhæng med et ønske om et mere
differentieret produkt af fritidsaktiviteter for de besøgende i Blåvand. Planen fastlægger formålet til rekreativt formål i form af
en dyrepark som erhverv, og de planlagte aktiviteter i området
afviger ikke i forhold til den måde området allerede anvendes,
men supplerer områdets anvendelsesmuligheder. Planen giver
således ikke mulighed for ændret anvendelse i forhold til den
eksisterende zoo, men skal ses som en opdatering af et ældre
plangrundlag. Det vurderes, at rammeområdets anvendelse er i
overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Forsvarets arealer, og at dette ikke medfører skærpede krav i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme områder. Den fremtidige anvendelse vurderes derfor
ikke at begrænse Forsvarets aktivitetsmuligheder inden for skyde- og øvelsesområderne.

Grønt Danmarkskort
Området grænser hele vejen rundt op til områder omfattet af
Grønt Danmarkskort. De lysegrønne farver på kortet er den nye
potentielle natur, mens den mørkegrønne er den eksisterende
natur og de økologiske forbindelser.

Kort 5: Udpeget Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.
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REDEGØRELSE
Planen inddrager mindre dele af områder udpeget på Grønt

områderne ikke indeholder større naturværdi/-potentiale. Dette

Danmarkskort til zoo-formål og parkering

er sket ved teknisk tilretning i 2016.

Ved udarbejdelsen af Varde Kommunes Kommuneplan 2017 er
der gennemført rammeændringer for rammerne omfattende Blåvand Zoo. Ændringerne omfatter en samlet udvidelse på ca. 2,4

Det er fortsat Varde Kommunes vurdering, at der i de udvidede
rammer for rammeområde 05.01.R08 ikke er tale om eksisterende og/eller potentiel natur.

ha fordelt over de to rammeområder 05.01.R08, indeholdende

Rammeområde 05.01.R07 er omfattet af eksisterende §3-

den primære bygningsmasse, og 05.01.R07, der indeholder be-

beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven, og udpegningen til

varings- og naturinteresser og som dermed skal friholdes for

”Grønt Danmarkskort” er bevaret i en del af dette rammeområ-

unødigt byggeri. De planlagte ændringer er bedst illustreret på

de. Rammeområdets tilretning i forbindelse med Kommuneplan

side 114 til 123 i miljøvurderingen til Kommuneplan 2017. Her

2017 og vurdering i forhold ”Grønt Danmarkskort” har været, at

kan det ses, at rammeområde 05.01.R07 tilføjes arealer nord for

hele rammeområdet skulle inkluderes som eksisterende eller

rammeområdet, og at rammeområde 05.01.R08 udvides med

potentiel natur, da hele rammeområdet bl.a. er omfattet af §3-

arealer mod nord og øst.

beskyttet natur ifølge naturbeskyttelsesloven. Naturen i ramme-

I forbindelse med kommuneplanarbejdet er der foregået en kon-

område 05.01.R07 fungerer som spredningskorridor.

kret vurdering af kommunens rammeområder i forhold til ud-

Ved implementering af ændringer, som følge af rammernes æn-

formningen af ”Grønt Danmarkskort”, herunder for rammerne

drede geografi og vurdering i forhold til ”Grønt Danmarkskort”,

omfattende Blåvand Zoo.

er opdateringen ikke udrullet i tilstrækkelig grad. De nye dele af

I forbindelse hermed er det vurderet, at de nye dele af rammeområde 05.01.R08, mod nord og øst ikke har karakter af områder med større naturpotentialer, og derfor ikke burde indgå i
”Grønt Danmarkskort” - udpegningen.
De nye dele af rammen 05.01.R08 er hovedsageligt beliggende
mellem eksisterende sommerhuse og zoo, indeholder ikke større
naturværdier og medvirker ikke til opretholdelse af spredningskorridorer, da området stoppes af sommerhusbebyggelse. I forbindelse med opdatering af data til naturkvalitetsplanen i Varde

rammeområde 05.01.R08 er derfor, imod hensigten, omfattet af
udpegningen

til

Grønt

Danmarkskort,

og

rammeområde

05.01.R07 er ikke i tilstrækkelig grad medtaget i ”Grønt Danmarkskort”.
Derfor foreslår Varde

Kommune, at

hele rammeområde

05.01.R07 fremadrettet indgår i ”Grønt Danmarkskort” som eksisterende natur og at områderne rammeområde 05.01.R08 kategoriseret som potentiel natur i ”Grønt Danmarkskort” udgår af
”Grønt Danmarkskort”. Jf. kort 6.

Kommune, er kvaliteten i områderne mod nord og øst for rammeområde 05.01.R08 nedjusteret efter en konkret vurdering, da
7
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Kystnærhedszone

Kort 6: Ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort.
Da Planen ikke inddrager nye områder til zoo-formål, forventes
lokalplanens realisering ikke at påvirke de overordnede beskyttelseshensyn. Der er i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at lokalplanområdets § 3 beskyttede arealer ikke ændrer status, samt at
der ikke inddrages naturarealer under planlægningen.

Turister i Varde Kommune tiltrækkes hovedsageligt af de store
naturmæssige værdier langs Vestkysten. De oplevelser turisterne
efterspørger i Varde Kommune er derfor som udgangspunkt gratis. Med henblik på at sikre, at turismen bliver en god forretning
og bidrager til at skabe arbejdspladser i lokalsamfundet, er det
derfor nødvendigt også at satse på andre former for oplevelser.
Varde Kommune ønsker derfor at sikre private aktørers mulighed
for at udvikle forretningsmuligheder med fokus på aktive naturoplevelser langs kysten. Blåvand Zoo ligger i tilknytning til sommerhusområdet Blåvand, og har mange besøgende hvert år,
heraf vurderes langt den overvejende del at være turister bosiddende i de omkringliggende sommerhuse samt enkeldags turister. Blåvand Zoo er således afhængig af nærheden til turisterne, og medvirker samtidig til at understøtte de eksisterende faciliteter i Blåvand. En udvidelse af faciliteterne til zoo-formål i Blåvand, vil være med til at sikre et bredt udbud af aktiviteter og
oplevelser i Varde Kommunes kystområder, både i forhold til at
sikre helårsturisme og for at skabe variation i turistattraktionerne. Udvidelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med
kommunens turistpolitiske overvejelser. Det vurderes i denne
henseende, at udvikling af Blåvand Zoo er med til at understøtte
”den nationale strategi for dansk turisme”, Region Syddanmarks
erhvervspolitiske målsætninger for udvikling af turismeområdet i
Destination Sydvestjylland samt den udarbejdede vækstmodel
for turismen.
Ved at give mulighed for at udvikle den eksisterende zoo, som er
udlagt til rekreative formål i kommuneplanen, inddrages ikke nye
områder i kystnærhedszonen, og oplevelsen af zoo i forhold til
kystnærhedszonen vil ikke ændres.
Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for den kystnære
placering er, at området allerede i dag anvendes til zoo, er udlagt til formålet i kommuneplanen, og der er foretaget omfatten-
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de investeringer i servicefaciliteterne i Blåvand generelt og konkret i zoo. Det vurderes således, at der foreligger en funktionel
og planlægningsmæssig begrundelse for placeringen i kystnærhedszonen og samtidig, at en opdateret planlægning for zoo vil
være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og Varde
Kommunes Turismestrategi. Lokaliseringen af det nye anlæg er
således i overensstemmelse med kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.
Planområdet er beliggende i kystnærhedszonen, og ligger ca.
900 m fra kysten, bagved Oksby Dige og delvist bagved 4 sommerhuse på Digevej. Planen giver mulighed for byggeri i op til
8,5 m, dvs. en bygningshøjde sammenlignelig med almindelig
sommerhusbebyggelse langs Tane Hedevej. Lokalplanen indeholder bestemmer, der skal sikre, at bebyggelse i op til 8 m's
højde holdes samlet og kun etableres i direkte tilknytning til den
eksisterende høje bebyggelse i området. Desuden indeholder
lokalplanen bestemmelser om farver, reflektioner, minimering af
lysgener mv., hvilket vil være medvirkende til mindske påvirkningen af landskabet og det visuelle indtryk fra de omkringliggende
områder.
Fra kysten er der ingen visuel kontakt til planområdet, og fra
diget nærmest kysten ved Hvidbjerg Strandvej, er den visuelle
påvirkning endog meget lille. Der er alene tale om en mindre
udvidelse af den eksisterende zoo, og det vurderes derfor, at
kystnærhedszonen ikke vil blive påvirket væsentligt ved opdateringen af plangrundlaget.

Lokalplanområdet kan kun svagt anes i baggrunden, hvor den
kraftige bevoksning slører bygningernes silhuetter. Lokalplanområdet er markeret med en rød pil. Billedet er taget fra diget syd
for krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og Grønningen.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med retningslinier
og tilkendegivelser i Kommuneplan 2017, Varde Kommune.

Lokalplan
Nærværende Forslag til Tillæg 09 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet sideløbende med Forslag til Lokalplan 05.01.10 for Blåvand Zoo.
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VVM OG MILJØVURDERING

•

en lovlig anvendelse,

Der er foretaget screeninger efter LBK. om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter, for at vurde-

•

re, om der er behov for at foretage en miljøvurdering eller
udarbejde en VVM-redegørelse.

miljøet, og at der ikke er behov for en nærmere undersøgelse
af miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke
skal foretages en miljøvurdering og tilladelse, jf. § 10 og § 21
i LBK. Nr. 448 af 10/5 2017 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter.
I screeningerne blev der fokuseret på,
•

at planen ikke inddrager jomfruelig jord til rekreative
formål,

10

at planen ikke forventes at genere væsentlig yderligere
trafik,

•

Konklusionen af screeningerne er, at lokalplan, kommuneplantillæg og aktuelle projekter ikke vil få væsentlig indvirkning på

at der foretages en delvis lovliggørelse af udvidelser til

at planen understøtter udviklingen af turismeerhvervet
i Varde Kommune, og

•

at planen er udarbejdet, så den tager væsentligt hensyn til kulturmiljøet og den beskyttede natur og landskab.

BESTEMMELSER
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
Forslag til Tillæg 09 til ”Kommuneplan 2017, Varde Kommune” er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om
planlægning, af Varde Byråd den 16.01.2018.

P.b.v.

Erik Buhl Nielsen
Borgmester

/

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør
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Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning.
Varde Byråd, d. xx. måned, 2018

P.b.v.

Erik Buhl Nielsen
Borgmester
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/

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

BESTEMMELSER

BILAG – RAMMEBESTEMMELSER FOR 05.01.R08 – Blåvand
Maksimal højde i meter

8,5

Maksimale antal etager

Max. 1 etage med
udnyttet tagetage

Notat Anvendelsesbestemmelser
Notat Områdets anvendelse
Notat Bebyggelsens omfang og udformning
Notat Opholds- og friarealer

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Anvendelse generel

Rekreativt område

Eksisterende zone

Landzone

Notat Miljøforhold
Notat Infrastruktur

Fremtidig zone

Landzone

Specifik anvendelse

Rekreativt område

Konkret anvendelse

Dyrepark/ZOO

Maksimal bebyggelsesprocent

10

Definition af om bebyggelsesprocenten

For området under ét

Fastlægges ved lokalplanlægning.

Notat Zoneforhold

Kystnærhedszone

Notat Lokalplaner og byplanvedtægter
inden for rammen
Notat

beregnes af 1. Området under ét eller 2.
Den enkelte ejendom

Tabel 1: Rammebestemmelser for rammeområde 05.01.R08
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Bytoften 2, 6800 Varde
Telefon 7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk

Bilag: 85.2. Bemærkninger samlet
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 41307/18

Annette Gerd Schmidt
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Stine Hansen (STHA) <stha@bane.dk>
19. januar 2018 09:38
planogby
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Banedanmarks bemærkninger til forslag til lokalplan 05.01.L10 - Blåvand Zoo i
Blåvand med tilhørende kommuneplantillæg

Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget forslag til lokalplan 05.01.L10 - Blåvand Zoo i Blåvand med tilhørende
kommuneplantillæg.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planerne.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: noreply@erst.dk [mailto:noreply@erst.dk]
Sendt: 18. januar 2018 17:20
Til: Banedanmark Post
Emne: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
PlanId: 4030103
Kommune: Varde
Plantype: lokalplan
Planstatus: forslag
Plannummer: 05.01.L10
Plannavn: Blåvand Zoo i Blåvand
Forslagsdato: 16-01-2018
Startdato for høringsperiode: 19-01-2018
Slutdato for høringsperiode: 16-02-2018
Generel anvendelse: rekreativt område
Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_4030103_1516291141166.pdf
Planen er sendt i forslag.
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Annette Gerd Schmidt
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3.parter <3.parter@energinet.dk>
8. februar 2018 15:42
planogby
3.parter
Høringssvar fra Energinet vedr. Varde Kommunes lokalplan 05.01.L10 Blåvand Zoo
Kortbilag Blavand zoo 08022018.pdf; Pas på ledningerne og livet.pdf; Servitut 150
kV landkabel matr nr 57a Vandflod by - Oksby.pdf; Servitut 150 kV landkabel matr
nr 58d Vandflod by - Oksby.pdf

Til Varde Kommune
Energinet har modtaget information om, at ”Forslag til lokalplan 05.01.L10, Blåvand Zoo i Blåvand” samt
forslag til ”Tillæg til kommuneplanramme 05.01.R08 ændret – tillæg 09, Blåvand Zoo, Blåvand” er i
høring. Høringsfristen for begge høringer er den 16.02.2018. Nærværende høringssvar omfatter begge
planforslag.
Lokalplanens formål er at udvide publikumsfaciliteterne i Blåvand Zoo, og Varde Kommune ønsker at
opsætte nogle overordnede rammer for virksomhedens udvikling fremadrettet.
Til information kan det oplyses, at Energinet ejer og udvikler el- og gastransmissionsnet i Danmark for at indpasse
mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Energinets
kerneydelse er forsyningssikkerhed. Energinet ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Høringssvaret omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.
Energinet ønsker kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.
Energinets sagsnr. er 18/01068.

Bemærkninger
Energinets anlæg:
Energinet ejer og driver et eltransmissionsanlæg, som forløber gennem lokalplanområdet.
Det drejer sig om tinglyst 150 kV jordkabel Blåvand-Karlsgårde på matr.nr. 57a og 58d Vandflod By, Oksby.
150 kV-kablet er i el-station Blåvand på matr.nr. 58ak (lige syd for matr.nr. 58d) forbundet med søkabel til
havmølleparken Horns Rev A.

Energinets jordkabel er fra kommunens side markeret med rød stiplet linje på Kortbilag 3 i ”Forslag til
lokalplan 05.01.L10”.
Se vedhæftet kortbilag fra Energinet, som viser kabelanlæggets linjeføring og servitutarealet langs kablet.
Kablet fra Blåvand til Karlsgårde er meget vigtigt for overførsel af produktion fra havvindmølleparken på Horns Rev.
En fejl og evt. afbrydelse af dette kabel vil påføre Energinet.dk meget store omkostninger til erstatninger til tabt
produktion fra Horns Rev indtil en eventuel reparation er udført. Derfor administreres arealerne omkring kablet
meget restriktivt af sikkerhedsmæssige og forsyningsmæssige grunde.
Energinet finder, at oplysningerne er vigtige for kommunens videre arbejde med plangrundlaget.
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Servitut:
Energinets 150 kV jordkabel er sikret ved tinglyst servitut, se vedhæftede.
Om der planlægges skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde),
biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det
understreges, at der langs Energinets lednings- og kabelanlæg er tinglyste servitutter. Det betyder bl.a., at
der indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæg ikke uden meddelt dispensation kan etableres
anlæg af nogen art, herunder beplantning. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvorfor
dispensation ikke kan forventes meddelt.
Vindmøller og andre høje elektrisk ledende genstande:
Energinet anmoder om, at følgende anbefalede sikkerhedsafstand indskrives i retningslinjerne for Varde Kommunes
endelige lokalplan:
• Høje genstande som f.eks. vindmøller, antenner, lysmaster nær Energinets jordkabelanlæg bør som
minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje genstande ikke påfører Energinets
jordkabelanlæg skader ved lynnedslag, da det kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst
påvirke forsyningssikkerheden.
Beplantning:
Energinet tillader ikke beplantning med dybdegående rødder i servitutarealet for jordkabler, idet rødder kan
beskadige kablerne både ved gennemboring eller ved, at rødderne rykker kablerne i stykker, hvis træer
vælter i storm. Energinet kan om ønsket udlevere en liste over planter med ikke-dybdegående rødder.
Høringsmateriale:
Energinet ønsker at gøre kommunen opmærksom på forhold omkring Energinets anlæg, således at der kan tages
hensyn hertil i forbindelse med det videre arbejde med ”Forslag til lokalplan 05.01.L10, Blåvand Zoo i Blåvand” og i
forbindelse med øvrig planlægning.
Af lokalplanens tekst fremgår det ikke helt klart, hvorvidt arealerne til etablering af parkeringsplads tænkes
befæstet. Af hensyn til Energinets behov for at kunne efterse og vedligeholde højspændingsanlægget samt kablets
mulighed for at komme af med varme, skal Energinet have uhindret adgang til anlægget på ethvert tidspunkt og
ethvert sted på kabelstrækningen. Ligeledes bemærker Energinet, at det ikke fremgår af forslaget til lokalplan,
præcist hvor der tænkes etableret f.eks. flagstænger, beplantning, lysmaster, ly til dyrene m.m.

Energinet imødeser at modtage et evt. detailprojekt til vurdering, såfremt arealanvendelsen tænkes ændret
omkring Energinets kabel.
Arbejdsinstruks og respektafstand:
Omkring ledningsanlæggene er der endvidere fastlagt en respektafstand, indenfor hvilken der er
restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af
elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016. Respektafstanden er fastsat for at give betryggende
sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 meter fra kablerne.
Det betyder derfor, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af Energinets højspændingsanlæg,
dels skal ansøge om arbejdsinstruks hos Energinet og dels returnere arbejdsinstruksen i underskrevet stand
forinden arbejdets opstart.
Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ”Pas på ledningerne og
livet”.

LER:
2

Når der graves i nærheden af elkabler, er det vigtigt at kende kablernes placering. Husk at forespørge i LERregistret (Ledningsejerregistret), INDEN der graves i jorden.

Kort og filer:
Hvis der ønskes kortfiler udvisende respektafstanden og servitutareal på konkrete strækninger, så kontakt os
gerne igen.
Til orientering har Energinet en WMS/WFS løsning, som giver adgang til det overordnede ELtransmissionsnet (midte af ledningstracéer). Data er tilgængelige via geodata-info.dk:
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Fremtidige planer:
De politiske retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet i Danmark er en del af den
politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften fra den 17. november 2016.
I aftalen indgår, at:
•
•
•

•

Det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV som udgangspunkt bevares som luftledninger. Der
kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse.
De seks konkrete projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes (heraf er tre gennemført).
Nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på
udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af 132-150 kV-net i nærheden af 400 kVluftledninger.
Nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler.

Disse rammer vil fremadrettet blive grundlag for valg af løsninger på konkrete anlægsprojekter og for
Energinets planer for udviklingen af eltransmissionsnettet (RUS- og Perspektivplaner).
Se RUS-plan 2017 her:
https://www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Netplanlaegning/PolitiskeRammer
De tidligere rammer fra 2008 indebar blandt andet en kabellægning af eksisterende 132/150 kV
transmissionsnet. Historiske planer baseret på disse rammer er Kabelhandlingsplanen fra 2009 og
opfølgningen i Netudviklingsplan 2013.
De nye rammer betyder konkret, at kabelhandlingsplanen fra 2009 ikke gennemføres.

Kontakt gerne undertegnede ved eventuelle spørgsmål.

Bilag:
•
•
•
•

Kortbilag med forløb af 150 kV jordkabel og servitutareal
Folderen ”Pas på ledningerne og livet”
Servitut 150 kV landkabel matr.nr. 57a Vandflod by, Oksby
Servitut 150 kV landkabel matr.nr. 58d Vandflod by, Oksby

Venlig hilsen
Anne Kjølhede Revald
Landinspektør
Arealer og Rettigheder – 3. partshenvendelser
Tel: 70 22 02 75
3.parter@energinet.dk
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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
+4570102244
www.energinet.dk
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Pas på
ledningerne
og livet
Gør arbejdet sikkert • Kend respektafstandene • Meldepligt

Indledning
Undtagelsen gælder dog kun,
såfremt
- maskinens højde over jord (incl.
personer, antenner m.v.) ikke er
større end 4 m ved lavspænding
og 4,5 m ved højspænding, og
såfremt
- maskinen ikke har bevægelige
dele, som kan overskride de
angivne højder over jord, eller at
disse dele er fastlåst, så de
nævnte højder ikke overskrides.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet
stærkstrømsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsens afsnit 5A
omhandler sikkerhedsforskrifter for
transport og arbejde - blandt andet
bygningsarbejde, vejarbejde og
landbrugsarbejde - i nærheden af
elforsyningsanlæg.
Afsnit 5A kan bestilles gennem
boghandlerne.

3. Transport og almindelig færdsel
på veje, som er åbne for offentlig
trafik. For disse gælder færdselsloven og de heri angivne højder.

Det primære formål med bestemmelserne i afsnit 5A er at undgå ulykker
og uheld, samt at undgå skader på
elforsyningsanlæggene, så store
beløb spares for samfundet.

4. Arbejde og transport, der udføres
af elselskaber eller efter særlig
aftale med det stedlige elselskab.

Skader på elforsyningsanlæg bevirker
ofte, at forbrugerne er uden strøm i
kortere eller længere tid, hvilket
medfører produktionstab, store gener
for forbrugerne (manglende lys,
varme, TV m.v.) og risiko for
yderligere ulykker (færdsel, sygehuse,
plejehjem).
Afsnit 5A gælder ikke for
følgende arbejder:
1. Almindelig jordbearbejdning i
forbindelse med have- og
landbrugsarbejde, såsom pløjning,
harvning, såning m.v.
2. Kørsel med eller anvendelse af
landbrugsmaskiner under
luftledninger.
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Almindelige
bestemmelser

Planlægning

For alt arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg gælder følgende:

I afsnit 5A foreskrives blandt andet:
1. Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade,
vej, mark m.v.), skal der rettes
henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysning om,
hvorvidt der er elkabler i arbejdsområdet.

1. Ved planlægning, instruktion og
udførelse skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for
personer og gods.
2. Ethvert elforsyningsanlæg skal
betragtes som spændingsførende,
medmindre folk fra elselskabet
har erklæret det spændingsløst.

2. At enhver, der iværksætter eller er
ansvarlig for udførelsen af arbejde
i nærheden af luftledninger og
transformerstationer, skal vurdere,
om det er muligt at overholde
visse nærmere angivne respektafstande fra anlæggene. Er dette
ikke muligt, skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab,
og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en
eventuel nedsættelse af respektafstandene, skal aftales med
elselskabet.

3. Har man fået anvisninger fra
elselskabet, skal disse nøje
følges.

Ved henvendelse til elselskabet i
forbindelse med gravearbejde udleveres enten nogle planer, der viser
elkablernes placering, eller gives
anvisning på stedet. Send eventuelt
på forhånd en situationsplan over
arbejdets omfang.

Bemærk
Respektafstandene i afsnit 5A
gælder kun ved arbejde. Afstande
mellem færdige bygninger m.v.
og elforsyningsanlæg er mindre.
Spørg elselskabet om disse.
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Respektafstand
for højspændin
luftledninger

Instruktion
Entreprenøren - og det er enhver, der
iværksætter og er ansvarlig for
udførelsen af arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg - skal sørge for,

Højspændin
40-400 kV

1. at personale, der udfører sådant
arbejde, er blevet gjort bekendt
med de bestemmelser i afsnit 5A,
som vedrører dets opgaver,
2. at alle, der er beskæftiget ved
arbejdet, er instrueret om
- eventuelle elforsyningsanlæg i
arbejds- eller transportområdet
- respektafstandene fra
anlæggene
- eventuelle anvisninger fra
elselskabet,

15 m

3. at personalet er bekendt med,
hvilket elselskabsområde der
arbejdes i, og hvilket telefonnummer selskabet har.

3m

Entreprenøren skal endvidere anmelde enhver skade, ulykke eller uheld i
forbindelse med el-forsyningsanlæg
til elselskabet.
En liste over alle elselskaber med
telefonnumre kan rekvireres hos
Danske Energi på telefon 35 300 400,
fax 35 300 401 eller de@danskenergi.dk
4

Højspænding
10-40 kV

6m

6m

de
ngs3m

ing

15 m

De røde linier markerer de gældende
respektafstande.
Feltet inden for den røde linie er
tegnet som et snit, men skal
selvfølgelig forstås som gældende
langs hele linien.
Der er ofte mulighed for at arbejde
inden for respektafstandene, bare det
sker i samarbejde med elselskabet.
Spørg elselskabet om det kan lade
sig gøre.
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Respektafstande for
lavspændings-luftledninger
(gælder også for luftkabler)
1,5 m

1,5 m

1,5 m

3m

De røde linier markerer de gældende
respektafstande.

Spørg elselskabet om det kan lade
sig gøre.

Feltet inden for den røde linie er
tegnet som et snit, men skal
selvfølgelig forstås som gældende
langs hele linien.

Respektafstanden skal også
overholdes ved opsætning af træer
og anden stor beplantning.

Der er ofte mulighed for at arbejde
inden for respektafstandende, bare
det sker i samarbejde med
elselskabet.
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Respektafstande for elkabler
1m

1m

Advarselsbånd

Afdækningsmateriale
Elkabel

Støder man på advarselsbånd eller
afdækningsmateriale, er man
inden for respektafstanden. Stands
gravningen og kontakt elselskabet.

De røde linier markerer de gældende
respektafstande. Gravning inden for
denne zone må ikke finde sted uden
særlig aftale med elselskabet.

Fremgangsmåde ved grave-,
bore- og nedgravningsarbejde:

Elkabler ligger normalt i en dybde
fra 0.35 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes
hos elselskabet. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse,
skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for
påvisning af eventuelle kablers og
ledningers beliggenhed.

Telekabler er nedgravet til en dybde
varierende fra 40 cm til omkring 1
meter. En stor del af telekablerne er
forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er
ikke til at skelne fra eksempelvis
elkabler. Telekabler kan også føre
livsfarlige spændinger. Derfor skal
telekabler altid omgås med samme
varsomhed som elkabler.

2. Kabelplaceringer i graveområdet
skal klarlægges.
3. Eventuelt arbejde inden for
respektafstanden skal aftales med
elselskabet.
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Elselskabet skal hurtigst
muligt underrettes om,
hvor uheldet eller ulykken
er sket, hvad der er sket,
og om anlægget eventuelt
skal afbrydes.
Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne,
mens der ventes på hjælp, bedes
om muligt en forbipasserende
om at underrette elleverandøren.
Underretning gives pr. telefon,
eventuelt ved at trykke 112.
Afvent hjælp.

Stempel

Ambulance

Tryk elselskabets
nummer eller 112

Sørg for, at ingen
i mellemtiden
kommer inden for:

10 m fra nedrevne
højspændingsledninger
2 m fra nedrevne
lavspændingsledninger
5 m fra overgravede
kabler.

Illustrationer: Peter Blay · Tryk: Gulmann Grafisk, Slangerup

Elselskab

Meldepligt

Ajourført juli 2005

Er ulykken sket

Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

N*>\
57a Vandflod by, Oksbøl
Anmelder
Eltra amba
Fjordvejen 1-11
7000 Fredericia
Tlf. 76224000

Kabel: 150 kV landkabel st Blåvand-st.

Karlsgårde

Dekl. nr.: 7

DEKLARATION
Undertegnede lodsejer(e)

Hans Hestbjer*

Østerdieevei 2
6857 Blåvand

\
i

meddeler herved Eltra, 7000 Fredericia (nedenfor betegnet som "Selskabet"), eller den, til
hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende
ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

matr. nr. 57a Vandflod by. Oksbøl
at anbringe et jordkabelsystem med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation i.h.t. den udleverede plan, samt til at efterse og vedligeholde anlægget samt udskifte anlægsdele.
For de rettigheder, selskabet har erhvervet ved denne deklaration, yder selskabet en engangserstatning.
For landbrugsejendomme beregnes erstatningen på grundlag af gældende landsaftale mellem Landbrugsorganisationerne og Dansk Energiselskabs Forening.
Skader på afgrøder, forvoldt af selskabet, erstattes efter skadens størrelse. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer om fornødent
]
udpeget af byretten.
\

Den Danske Landinspektørforening

\

For tilladelsen gælder
- at arealet over kablerne uden forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkningen af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,
- at arealet over kablerne efter kabelanlæggets etablering eller efter eventuel reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,
- at den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning.
Tilladelsen gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn og skel.
Endvidere er jeg/vi indforstået med:
- at rette mig efter de begrænsninger i brugen af det deklarationsbelagte areal over kablerne, som Stærkstrømsbekendtgøreisen til enhver tid foreskriver,
- at arbejder indenfor en afstand af 3,5 m fra kablerne, f.eks. dræning, plantning af træer,
opførelse af bygninger, vejanlæg m.v. og de dermed forbundne jordarbejder skal aftales
med selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen.
at der ikke må foretages plantning af træer eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være
til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse.
Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Eltra
amba eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder.
Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på
ejendommen.
Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
tingbogen.

Æ/avZWøl
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Tiltrædes af Blavandshiik kommunalbestyrelse i h.t. § 42 i Lov om Planlægning.
Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. § 13, stk. 2, i Lov om Planlægning er
ikke påkrævet.
Blåvandshuk kommunalbestyrelse,

Oksbøl den i g A p R< 2001 p
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Akt: Skab

nr.^

(udfyldes af dommerkontoret)

58d, 55dq, 56d Vandflod by, Oksty
Anmelder:
Eltra amba
Fjordvejen 1-11
7000 Fredericia
Tlf. 76224000

Kabel: 150 kVlandkabel

st. Blåvand-st. Karlsgårde

Dekl. nr.: 6

DEKLARATION
Undertegnede lodsejer(e)

Bakken Hansen
Tane Hedevei 52A
6857 Blåvand

meddeler herved Eltra, 7000 Fredericia (nedenfor betegnet som "Selskabet"), eller den, til
hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende
ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

matr. nr. 58d. 55da, 56d Vandflod bv. Oksbu
at anbringe et jordkabelsystem med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation i.h.t. den udleverede plan, samt til at efterse og vedligeholde anlægget samt udskifte anlægsdele.
For de rettigheder, selskabet har erhvervet ved denne deklaration, yder selskabet en engangserstatning.
For landbrugsejendomme beregnes erstatningen på grundlag af gældende landsaftale mellem Landbrugsorganisationerne og Dansk Energiselskabs Forening.
Skader på afgrøder, forvoldt af selskabet, erstattes efter skadens størrelse. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer om fornødent
udpeget af byretten.

Den Danske Landinspektørforening

For tilladelsen gælder
- at arealet over kablerne uden forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkningen af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,
- at arealet over kablerne efter kabelanlæggets etablering eller efter eventuel reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,
- at den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning.
Tilladelsen gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn og skel.
Endvidere er jeg/vi indforstået med:
- at rette mig efter de begrænsninger i brugen af det deklarationsbelagte areal over kablerne, som Stærkstrømsbekendtgørelsen til enhver tid foreskriver,
- at arbejder indenfor en afstand af 3,5 m fra kablerne, f.eks. dræning, plantning af træer,
opførelse af bygninger, vejanlæg m.v. og de dermed forbundne jordarbejder skal aftales
med selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen.
- at der ikke må foretages plantning af træer eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være
til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse.
Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Eltra
amba eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder.
Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på
ejendommen.
Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
tingbogen.

ÆAfa>*>{#
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Tiltrædes af Blåvandshuk kommunalbestyrelse i h.t. § 42 i Lov om planlægning.
Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. § 13, stk. 2, i Lov om planlægning er
ikke påkrævet.
Blåvandshuk kommunalbestyrelse,

Oksbøl d e n - ytø|g2001
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Bilag: 85.3. Resumé af indkomne bemærkninger
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 41212/18
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Dok.nr.
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Ref.
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15 7274
AGSC

Resumé af indkomne bemærkninger i forbindelse med høring af
Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan
05.01.L10 for Blåvand Zoo – samt udkast til Byrådets vurdering af
disse

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og Forslag til
lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:
1. Banedanmark (modtaget 19.01.2018)
2. Energinet (indkommet 08.02.2018)
Banedanmark oplyser, at de ikke har bemærkninger til planerne.

Forhold til eksisterende ledningsanlæg
Energinet oplyser, at Energinet ejer og driver et eltransmissionsanlæg, som forløber gennem
lokalplanområdet. Det drejer sig om tinglyst 150 kV jordkabel Blåvand Karlsgårde. Kablet fra Blåvand til
Karlsgårde er meget vigtigt for overførsel af produktion fra havvindmølleparken på Horns Rev. En fejl
og evt. afbrydelse af dette kabel vil påføre Energinet.dk meget store omkostninger til erstatninger til
tabt produktion fra Horns Rev indtil en eventuel reparation er udført. Derfor administreres arealerne
omkring kablet meget restriktivt af sikkerhedsmæssige og forsyningsmæssige grunde.
Energinet anmoder om, at følgende anbefalede sikkerhedsafstand indskrives i retningslinjerne for Varde
Kommunes endelige lokalplan: ”Høje genstande som f.eks. vindmøller, antenner, lysmaster nær
Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs
jordkabelanlæg.”
Af lokalplanens tekst fremgår det ikke helt klart, hvorvidt arealerne til etablering af parkeringsplads
tænkes befæstet. Af hensyn til Energinets behov for at kunne efterse og vedligeholde
højspændingsanlægget samt kablets mulighed for at komme af med varme, skal Energinet have uhindret
adgang til anlægget på ethvert tidspunkt og ethvert sted på kabelstrækningen. Ligeledes bemærker
Energinet, at det ikke fremgår af forslaget til lokalplan, præcist hvor der tænkes etableret f.eks.
flagstænger, beplantning, lysmaster, ly til dyrene m.m. Energinet imødeser at modtage et evt.
detailprojekt til vurdering, såfremt arealanvendelsen tænkes ændret omkring Energinets kabel.
Omkring ledningsanlæggene er der endvidere fastlagt en respektafstand, indenfor hvilken der er
restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke elektrisk arbejde i nærheden af
elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016. Respektafstanden er fastsat for at give betryggende
sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 meter fra
kablerne. Det betyder derfor, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af Energinets
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højspændingsanlæg, dels skal ansøge om arbejdsinstruks hos Energinet og dels returnere
arbejdsinstruksen i underskrevet stand forinden arbejdets opstart.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen tager hensyn til Energinets jordkabel, da kablets placering er
markeret Kortbilag 3 i lokalplanen, og den tilhørende servitut er beskrevet i lokalplanens redegørelse.
På denne måde sikres det, at grundejer er opmærksom på placeringen af kablet og på de begrænsninger,
det måtte medføre.
Det vurderes, at det det vil være hensigtsmæssigt at beskrive den anbefalede sikkerhedsafstand
indskrives i lokalplanens redegørelse.
Afledte justeringer:
Den anbefalede sikkerhedsafstand indskrives i lokalplanens redegørelse.
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Bilag: 85.4. Definition af A, B og C sager(1).pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52887/18

Fra sagsfremstilling ”Evaluering af delegation for det tekniske område” tilrettet med Byrådets
beslutning fra den 16. januar 2018.

Definition af A-, B- og C-sager med tilhørende skema for politisk behandling
A-sager er sager, der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den
endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalget/forvaltningen men skal træffes af Byrådet.
For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde
idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med
beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af
de efterfølgende plandokumenter. Forud for den offentlighøring vil sagen blive forelagt
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Efter høringsperioden skal
planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor
der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal
ændres.
Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres
fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne
kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i
forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager
stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.
B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik forud for den offentlige
høring og til endelig vedtagelse.
C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.
Forhøring

Prioritering
af
igangsætning

Principbeslutning

A-sag
F
PT
BY
B-sag
PT
C-sag
PT
BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen
UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

Godkendelse
af
planforslag til
høring
UØE
PT
F

Endelig
godkendelse

BY
PT
F

Bilag: 86.1. Bemærkninger samlet
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 41307/18

Annette Gerd Schmidt
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Stine Hansen (STHA) <stha@bane.dk>
19. januar 2018 09:38
planogby
Dir-sek; Iben Marcus-Møller (IMM)
Banedanmarks bemærkninger til forslag til lokalplan 05.01.L10 - Blåvand Zoo i
Blåvand med tilhørende kommuneplantillæg

Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget forslag til lokalplan 05.01.L10 - Blåvand Zoo i Blåvand med tilhørende
kommuneplantillæg.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planerne.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: noreply@erst.dk [mailto:noreply@erst.dk]
Sendt: 18. januar 2018 17:20
Til: Banedanmark Post
Emne: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk
Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået et statusskift:
PlanId: 4030103
Kommune: Varde
Plantype: lokalplan
Planstatus: forslag
Plannummer: 05.01.L10
Plannavn: Blåvand Zoo i Blåvand
Forslagsdato: 16-01-2018
Startdato for høringsperiode: 19-01-2018
Slutdato for høringsperiode: 16-02-2018
Generel anvendelse: rekreativt område
Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_4030103_1516291141166.pdf
Planen er sendt i forslag.
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Annette Gerd Schmidt
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

3.parter <3.parter@energinet.dk>
8. februar 2018 15:42
planogby
3.parter
Høringssvar fra Energinet vedr. Varde Kommunes lokalplan 05.01.L10 Blåvand Zoo
Kortbilag Blavand zoo 08022018.pdf; Pas på ledningerne og livet.pdf; Servitut 150
kV landkabel matr nr 57a Vandflod by - Oksby.pdf; Servitut 150 kV landkabel matr
nr 58d Vandflod by - Oksby.pdf

Til Varde Kommune
Energinet har modtaget information om, at ”Forslag til lokalplan 05.01.L10, Blåvand Zoo i Blåvand” samt
forslag til ”Tillæg til kommuneplanramme 05.01.R08 ændret – tillæg 09, Blåvand Zoo, Blåvand” er i
høring. Høringsfristen for begge høringer er den 16.02.2018. Nærværende høringssvar omfatter begge
planforslag.
Lokalplanens formål er at udvide publikumsfaciliteterne i Blåvand Zoo, og Varde Kommune ønsker at
opsætte nogle overordnede rammer for virksomhedens udvikling fremadrettet.
Til information kan det oplyses, at Energinet ejer og udvikler el- og gastransmissionsnet i Danmark for at indpasse
mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene. Energinets
kerneydelse er forsyningssikkerhed. Energinet ejer således eltransmissionsnettet på mere end 100 kV.

Høringssvaret omhandler udelukkende eltransmissionsnettet.
Energinet ønsker kvittering for modtagelsen af nærværende høringssvar.
Energinets sagsnr. er 18/01068.

Bemærkninger
Energinets anlæg:
Energinet ejer og driver et eltransmissionsanlæg, som forløber gennem lokalplanområdet.
Det drejer sig om tinglyst 150 kV jordkabel Blåvand-Karlsgårde på matr.nr. 57a og 58d Vandflod By, Oksby.
150 kV-kablet er i el-station Blåvand på matr.nr. 58ak (lige syd for matr.nr. 58d) forbundet med søkabel til
havmølleparken Horns Rev A.

Energinets jordkabel er fra kommunens side markeret med rød stiplet linje på Kortbilag 3 i ”Forslag til
lokalplan 05.01.L10”.
Se vedhæftet kortbilag fra Energinet, som viser kabelanlæggets linjeføring og servitutarealet langs kablet.
Kablet fra Blåvand til Karlsgårde er meget vigtigt for overførsel af produktion fra havvindmølleparken på Horns Rev.
En fejl og evt. afbrydelse af dette kabel vil påføre Energinet.dk meget store omkostninger til erstatninger til tabt
produktion fra Horns Rev indtil en eventuel reparation er udført. Derfor administreres arealerne omkring kablet
meget restriktivt af sikkerhedsmæssige og forsyningsmæssige grunde.
Energinet finder, at oplysningerne er vigtige for kommunens videre arbejde med plangrundlaget.
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Servitut:
Energinets 150 kV jordkabel er sikret ved tinglyst servitut, se vedhæftede.
Om der planlægges skovrejsningsområder, erhvervsområder, råstofområder(grave-/interesseområde),
biogasanlæg, affaldsbehandling, vejanlæg, cykelsti, boligområder, terrænregulering el. lign. skal det
understreges, at der langs Energinets lednings- og kabelanlæg er tinglyste servitutter. Det betyder bl.a., at
der indenfor en given afstand til lednings- og kabelanlæg ikke uden meddelt dispensation kan etableres
anlæg af nogen art, herunder beplantning. Servitutarealet administreres meget restriktivt, hvorfor
dispensation ikke kan forventes meddelt.
Vindmøller og andre høje elektrisk ledende genstande:
Energinet anmoder om, at følgende anbefalede sikkerhedsafstand indskrives i retningslinjerne for Varde Kommunes
endelige lokalplan:
• Høje genstande som f.eks. vindmøller, antenner, lysmaster nær Energinets jordkabelanlæg bør som
minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.

Ovennævnte anbefalede sikkerhedsafstand skal sikre, at placering af høje genstande ikke påfører Energinets
jordkabelanlæg skader ved lynnedslag, da det kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst
påvirke forsyningssikkerheden.
Beplantning:
Energinet tillader ikke beplantning med dybdegående rødder i servitutarealet for jordkabler, idet rødder kan
beskadige kablerne både ved gennemboring eller ved, at rødderne rykker kablerne i stykker, hvis træer
vælter i storm. Energinet kan om ønsket udlevere en liste over planter med ikke-dybdegående rødder.
Høringsmateriale:
Energinet ønsker at gøre kommunen opmærksom på forhold omkring Energinets anlæg, således at der kan tages
hensyn hertil i forbindelse med det videre arbejde med ”Forslag til lokalplan 05.01.L10, Blåvand Zoo i Blåvand” og i
forbindelse med øvrig planlægning.
Af lokalplanens tekst fremgår det ikke helt klart, hvorvidt arealerne til etablering af parkeringsplads tænkes
befæstet. Af hensyn til Energinets behov for at kunne efterse og vedligeholde højspændingsanlægget samt kablets
mulighed for at komme af med varme, skal Energinet have uhindret adgang til anlægget på ethvert tidspunkt og
ethvert sted på kabelstrækningen. Ligeledes bemærker Energinet, at det ikke fremgår af forslaget til lokalplan,
præcist hvor der tænkes etableret f.eks. flagstænger, beplantning, lysmaster, ly til dyrene m.m.

Energinet imødeser at modtage et evt. detailprojekt til vurdering, såfremt arealanvendelsen tænkes ændret
omkring Energinets kabel.
Arbejdsinstruks og respektafstand:
Omkring ledningsanlæggene er der endvidere fastlagt en respektafstand, indenfor hvilken der er
restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af
elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016. Respektafstanden er fastsat for at give betryggende
sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 meter fra kablerne.
Det betyder derfor, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af Energinets højspændingsanlæg,
dels skal ansøge om arbejdsinstruks hos Energinet og dels returnere arbejdsinstruksen i underskrevet stand
forinden arbejdets opstart.
Læs også den vedhæftede folder om arbejdsforhold nær strømførende ledninger ”Pas på ledningerne og
livet”.

LER:
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Når der graves i nærheden af elkabler, er det vigtigt at kende kablernes placering. Husk at forespørge i LERregistret (Ledningsejerregistret), INDEN der graves i jorden.

Kort og filer:
Hvis der ønskes kortfiler udvisende respektafstanden og servitutareal på konkrete strækninger, så kontakt os
gerne igen.
Til orientering har Energinet en WMS/WFS løsning, som giver adgang til det overordnede ELtransmissionsnet (midte af ledningstracéer). Data er tilgængelige via geodata-info.dk:
http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a4234f1b-8280-4c71-8a7f-8a3b1eb1e75f

Fremtidige planer:
De politiske retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet i Danmark er en del af den
politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften fra den 17. november 2016.
I aftalen indgår, at:
•
•
•

•

Det eksisterende transmissionsnet på 132 kV og 150 kV som udgangspunkt bevares som luftledninger. Der
kabellægges på udvalgte strækninger gennem naturområder og bymæssig bebyggelse.
De seks konkrete projekter i forskønnelsesplanen for 400 kV-nettet fastholdes (heraf er tre gennemført).
Nye 400 kV-forbindelser etableres med luftledninger med mulighed for kompenserende kabellægning på
udvalgte strækninger og med mulighed for kabellægning af 132-150 kV-net i nærheden af 400 kVluftledninger.
Nye 132-150 kV-forbindelser etableres med kabler.

Disse rammer vil fremadrettet blive grundlag for valg af løsninger på konkrete anlægsprojekter og for
Energinets planer for udviklingen af eltransmissionsnettet (RUS- og Perspektivplaner).
Se RUS-plan 2017 her:
https://www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Netplanlaegning/PolitiskeRammer
De tidligere rammer fra 2008 indebar blandt andet en kabellægning af eksisterende 132/150 kV
transmissionsnet. Historiske planer baseret på disse rammer er Kabelhandlingsplanen fra 2009 og
opfølgningen i Netudviklingsplan 2013.
De nye rammer betyder konkret, at kabelhandlingsplanen fra 2009 ikke gennemføres.

Kontakt gerne undertegnede ved eventuelle spørgsmål.

Bilag:
•
•
•
•

Kortbilag med forløb af 150 kV jordkabel og servitutareal
Folderen ”Pas på ledningerne og livet”
Servitut 150 kV landkabel matr.nr. 57a Vandflod by, Oksby
Servitut 150 kV landkabel matr.nr. 58d Vandflod by, Oksby

Venlig hilsen
Anne Kjølhede Revald
Landinspektør
Arealer og Rettigheder – 3. partshenvendelser
Tel: 70 22 02 75
3.parter@energinet.dk
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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
+4570102244
www.energinet.dk

4

Pas på
ledningerne
og livet
Gør arbejdet sikkert • Kend respektafstandene • Meldepligt

Indledning
Undtagelsen gælder dog kun,
såfremt
- maskinens højde over jord (incl.
personer, antenner m.v.) ikke er
større end 4 m ved lavspænding
og 4,5 m ved højspænding, og
såfremt
- maskinen ikke har bevægelige
dele, som kan overskride de
angivne højder over jord, eller at
disse dele er fastlåst, så de
nævnte højder ikke overskrides.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet
stærkstrømsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelsens afsnit 5A
omhandler sikkerhedsforskrifter for
transport og arbejde - blandt andet
bygningsarbejde, vejarbejde og
landbrugsarbejde - i nærheden af
elforsyningsanlæg.
Afsnit 5A kan bestilles gennem
boghandlerne.

3. Transport og almindelig færdsel
på veje, som er åbne for offentlig
trafik. For disse gælder færdselsloven og de heri angivne højder.

Det primære formål med bestemmelserne i afsnit 5A er at undgå ulykker
og uheld, samt at undgå skader på
elforsyningsanlæggene, så store
beløb spares for samfundet.

4. Arbejde og transport, der udføres
af elselskaber eller efter særlig
aftale med det stedlige elselskab.

Skader på elforsyningsanlæg bevirker
ofte, at forbrugerne er uden strøm i
kortere eller længere tid, hvilket
medfører produktionstab, store gener
for forbrugerne (manglende lys,
varme, TV m.v.) og risiko for
yderligere ulykker (færdsel, sygehuse,
plejehjem).
Afsnit 5A gælder ikke for
følgende arbejder:
1. Almindelig jordbearbejdning i
forbindelse med have- og
landbrugsarbejde, såsom pløjning,
harvning, såning m.v.
2. Kørsel med eller anvendelse af
landbrugsmaskiner under
luftledninger.
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Almindelige
bestemmelser

Planlægning

For alt arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg gælder følgende:

I afsnit 5A foreskrives blandt andet:
1. Ved ethvert grave-, bore- og nedramningsarbejde i jorden (gade,
vej, mark m.v.), skal der rettes
henvendelse til det stedlige elselskab for at få oplysning om,
hvorvidt der er elkabler i arbejdsområdet.

1. Ved planlægning, instruktion og
udførelse skal der udvises omtanke og omhu for at undgå fare for
personer og gods.
2. Ethvert elforsyningsanlæg skal
betragtes som spændingsførende,
medmindre folk fra elselskabet
har erklæret det spændingsløst.

2. At enhver, der iværksætter eller er
ansvarlig for udførelsen af arbejde
i nærheden af luftledninger og
transformerstationer, skal vurdere,
om det er muligt at overholde
visse nærmere angivne respektafstande fra anlæggene. Er dette
ikke muligt, skal der rettes henvendelse til det stedlige elselskab,
og nærmere anvisning på arbejdets udførelse, herunder en
eventuel nedsættelse af respektafstandene, skal aftales med
elselskabet.

3. Har man fået anvisninger fra
elselskabet, skal disse nøje
følges.

Ved henvendelse til elselskabet i
forbindelse med gravearbejde udleveres enten nogle planer, der viser
elkablernes placering, eller gives
anvisning på stedet. Send eventuelt
på forhånd en situationsplan over
arbejdets omfang.

Bemærk
Respektafstandene i afsnit 5A
gælder kun ved arbejde. Afstande
mellem færdige bygninger m.v.
og elforsyningsanlæg er mindre.
Spørg elselskabet om disse.
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Respektafstand
for højspændin
luftledninger

Instruktion
Entreprenøren - og det er enhver, der
iværksætter og er ansvarlig for
udførelsen af arbejde i nærheden af
elforsyningsanlæg - skal sørge for,

Højspændin
40-400 kV

1. at personale, der udfører sådant
arbejde, er blevet gjort bekendt
med de bestemmelser i afsnit 5A,
som vedrører dets opgaver,
2. at alle, der er beskæftiget ved
arbejdet, er instrueret om
- eventuelle elforsyningsanlæg i
arbejds- eller transportområdet
- respektafstandene fra
anlæggene
- eventuelle anvisninger fra
elselskabet,

15 m

3. at personalet er bekendt med,
hvilket elselskabsområde der
arbejdes i, og hvilket telefonnummer selskabet har.

3m

Entreprenøren skal endvidere anmelde enhver skade, ulykke eller uheld i
forbindelse med el-forsyningsanlæg
til elselskabet.
En liste over alle elselskaber med
telefonnumre kan rekvireres hos
Danske Energi på telefon 35 300 400,
fax 35 300 401 eller de@danskenergi.dk
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Højspænding
10-40 kV

6m

6m

de
ngs3m

ing

15 m

De røde linier markerer de gældende
respektafstande.
Feltet inden for den røde linie er
tegnet som et snit, men skal
selvfølgelig forstås som gældende
langs hele linien.
Der er ofte mulighed for at arbejde
inden for respektafstandene, bare det
sker i samarbejde med elselskabet.
Spørg elselskabet om det kan lade
sig gøre.
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Respektafstande for
lavspændings-luftledninger
(gælder også for luftkabler)
1,5 m

1,5 m

1,5 m

3m

De røde linier markerer de gældende
respektafstande.

Spørg elselskabet om det kan lade
sig gøre.

Feltet inden for den røde linie er
tegnet som et snit, men skal
selvfølgelig forstås som gældende
langs hele linien.

Respektafstanden skal også
overholdes ved opsætning af træer
og anden stor beplantning.

Der er ofte mulighed for at arbejde
inden for respektafstandende, bare
det sker i samarbejde med
elselskabet.
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Respektafstande for elkabler
1m

1m

Advarselsbånd

Afdækningsmateriale
Elkabel

Støder man på advarselsbånd eller
afdækningsmateriale, er man
inden for respektafstanden. Stands
gravningen og kontakt elselskabet.

De røde linier markerer de gældende
respektafstande. Gravning inden for
denne zone må ikke finde sted uden
særlig aftale med elselskabet.

Fremgangsmåde ved grave-,
bore- og nedgravningsarbejde:

Elkabler ligger normalt i en dybde
fra 0.35 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes
hos elselskabet. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse,
skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for
påvisning af eventuelle kablers og
ledningers beliggenhed.

Telekabler er nedgravet til en dybde
varierende fra 40 cm til omkring 1
meter. En stor del af telekablerne er
forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er
ikke til at skelne fra eksempelvis
elkabler. Telekabler kan også føre
livsfarlige spændinger. Derfor skal
telekabler altid omgås med samme
varsomhed som elkabler.

2. Kabelplaceringer i graveområdet
skal klarlægges.
3. Eventuelt arbejde inden for
respektafstanden skal aftales med
elselskabet.
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Elselskabet skal hurtigst
muligt underrettes om,
hvor uheldet eller ulykken
er sket, hvad der er sket,
og om anlægget eventuelt
skal afbrydes.
Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne,
mens der ventes på hjælp, bedes
om muligt en forbipasserende
om at underrette elleverandøren.
Underretning gives pr. telefon,
eventuelt ved at trykke 112.
Afvent hjælp.

Stempel

Ambulance

Tryk elselskabets
nummer eller 112

Sørg for, at ingen
i mellemtiden
kommer inden for:

10 m fra nedrevne
højspændingsledninger
2 m fra nedrevne
lavspændingsledninger
5 m fra overgravede
kabler.

Illustrationer: Peter Blay · Tryk: Gulmann Grafisk, Slangerup

Elselskab

Meldepligt

Ajourført juli 2005

Er ulykken sket

Akt: Skab

nr.

(udfyldes af dommerkontoret)

N*>\
57a Vandflod by, Oksbøl
Anmelder
Eltra amba
Fjordvejen 1-11
7000 Fredericia
Tlf. 76224000

Kabel: 150 kV landkabel st Blåvand-st.

Karlsgårde

Dekl. nr.: 7

DEKLARATION
Undertegnede lodsejer(e)

Hans Hestbjer*

Østerdieevei 2
6857 Blåvand

\
i

meddeler herved Eltra, 7000 Fredericia (nedenfor betegnet som "Selskabet"), eller den, til
hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende
ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

matr. nr. 57a Vandflod by. Oksbøl
at anbringe et jordkabelsystem med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation i.h.t. den udleverede plan, samt til at efterse og vedligeholde anlægget samt udskifte anlægsdele.
For de rettigheder, selskabet har erhvervet ved denne deklaration, yder selskabet en engangserstatning.
For landbrugsejendomme beregnes erstatningen på grundlag af gældende landsaftale mellem Landbrugsorganisationerne og Dansk Energiselskabs Forening.
Skader på afgrøder, forvoldt af selskabet, erstattes efter skadens størrelse. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer om fornødent
]
udpeget af byretten.
\

Den Danske Landinspektørforening

\

For tilladelsen gælder
- at arealet over kablerne uden forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkningen af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,
- at arealet over kablerne efter kabelanlæggets etablering eller efter eventuel reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,
- at den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning.
Tilladelsen gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn og skel.
Endvidere er jeg/vi indforstået med:
- at rette mig efter de begrænsninger i brugen af det deklarationsbelagte areal over kablerne, som Stærkstrømsbekendtgøreisen til enhver tid foreskriver,
- at arbejder indenfor en afstand af 3,5 m fra kablerne, f.eks. dræning, plantning af træer,
opførelse af bygninger, vejanlæg m.v. og de dermed forbundne jordarbejder skal aftales
med selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen.
at der ikke må foretages plantning af træer eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være
til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse.
Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Eltra
amba eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder.
Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på
ejendommen.
Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
tingbogen.

Æ/avZWøl

den. /¥.h«ar+s 2Q&J

Tiltrædes af Blavandshiik kommunalbestyrelse i h.t. § 42 i Lov om Planlægning.
Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. § 13, stk. 2, i Lov om Planlægning er
ikke påkrævet.
Blåvandshuk kommunalbestyrelse,

Oksbøl den i g A p R< 2001 p
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EDNA JESSEN
borgmelrter
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" "lenninøi Haahr" Pedersen
Kommunaldirektør
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Akt: Skab

nr.^

(udfyldes af dommerkontoret)

58d, 55dq, 56d Vandflod by, Oksty
Anmelder:
Eltra amba
Fjordvejen 1-11
7000 Fredericia
Tlf. 76224000

Kabel: 150 kVlandkabel

st. Blåvand-st. Karlsgårde

Dekl. nr.: 6

DEKLARATION
Undertegnede lodsejer(e)

Bakken Hansen
Tane Hedevei 52A
6857 Blåvand

meddeler herved Eltra, 7000 Fredericia (nedenfor betegnet som "Selskabet"), eller den, til
hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder, en fra min/vor og efterfølgende
ejeres side uopsigelig tilladelse til på ejendommen:

matr. nr. 58d. 55da, 56d Vandflod bv. Oksbu
at anbringe et jordkabelsystem med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation i.h.t. den udleverede plan, samt til at efterse og vedligeholde anlægget samt udskifte anlægsdele.
For de rettigheder, selskabet har erhvervet ved denne deklaration, yder selskabet en engangserstatning.
For landbrugsejendomme beregnes erstatningen på grundlag af gældende landsaftale mellem Landbrugsorganisationerne og Dansk Energiselskabs Forening.
Skader på afgrøder, forvoldt af selskabet, erstattes efter skadens størrelse. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer om fornødent
udpeget af byretten.

Den Danske Landinspektørforening

For tilladelsen gælder
- at arealet over kablerne uden forudgående anmeldelse til selskabet må udnyttes til dyrkningen af afgrøder, herunder behandling med normale markredskaber,
- at arealet over kablerne efter kabelanlæggets etablering eller efter eventuel reparationsarbejde afleveres planeret til normal terrænhøjde, medmindre andet er aftalt,
- at den i anledning af kabelanlæggets anbringelse og uforstyrrede tilstedeværelse eventuelt nødvendige fjernelse af træer og buske m.m. foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning.
Tilladelsen gives uden forbehold for fremtidige ændringer af hegn og skel.
Endvidere er jeg/vi indforstået med:
- at rette mig efter de begrænsninger i brugen af det deklarationsbelagte areal over kablerne, som Stærkstrømsbekendtgørelsen til enhver tid foreskriver,
- at arbejder indenfor en afstand af 3,5 m fra kablerne, f.eks. dræning, plantning af træer,
opførelse af bygninger, vejanlæg m.v. og de dermed forbundne jordarbejder skal aftales
med selskabet senest 8 dage før påbegyndelsen.
- at der ikke må foretages plantning af træer eller i øvrigt iværksættes noget, der kan være
til hinder for adgangen til kabelanlægget eller til gene for eftersyn, reparation eller vedligeholdelse.
Påtaleberettiget med hensyn til overtrædelse af denne deklarations bestemmelser er Eltra
amba eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder.
Nærværende deklaration er Selskabet berettiget til at lade tinglyse som servitutstiftende på
ejendommen.
Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og hæftelser af enhver art henvises til
tingbogen.

ÆAfa>*>{#

den, <5~^g^5#4o<?/

Tiltrædes af Blåvandshuk kommunalbestyrelse i h.t. § 42 i Lov om planlægning.
Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. § 13, stk. 2, i Lov om planlægning er
ikke påkrævet.
Blåvandshuk kommunalbestyrelse,

Oksbøl d e n - ytø|g2001
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Bilag: 86.2. Resumé af indkomne bemærkninger
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 41212/18

Dato
Dok.nr.
Sagsnr.
Ref.

13.03.2018
17268 18
15 7274
AGSC

Resumé af indkomne bemærkninger i forbindelse med høring af
Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan
05.01.L10 for Blåvand Zoo – samt udkast til Byrådets vurdering af
disse

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til tillæg 09 til Kommuneplan 2017 og Forslag til
lokalplan 05.01.L10 for Blåvand Zoo har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:
1. Banedanmark (modtaget 19.01.2018)
2. Energinet (indkommet 08.02.2018)
Banedanmark oplyser, at de ikke har bemærkninger til planerne.

Forhold til eksisterende ledningsanlæg
Energinet oplyser, at Energinet ejer og driver et eltransmissionsanlæg, som forløber gennem
lokalplanområdet. Det drejer sig om tinglyst 150 kV jordkabel Blåvand Karlsgårde. Kablet fra Blåvand til
Karlsgårde er meget vigtigt for overførsel af produktion fra havvindmølleparken på Horns Rev. En fejl
og evt. afbrydelse af dette kabel vil påføre Energinet.dk meget store omkostninger til erstatninger til
tabt produktion fra Horns Rev indtil en eventuel reparation er udført. Derfor administreres arealerne
omkring kablet meget restriktivt af sikkerhedsmæssige og forsyningsmæssige grunde.
Energinet anmoder om, at følgende anbefalede sikkerhedsafstand indskrives i retningslinjerne for Varde
Kommunes endelige lokalplan: ”Høje genstande som f.eks. vindmøller, antenner, lysmaster nær
Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs
jordkabelanlæg.”
Af lokalplanens tekst fremgår det ikke helt klart, hvorvidt arealerne til etablering af parkeringsplads
tænkes befæstet. Af hensyn til Energinets behov for at kunne efterse og vedligeholde
højspændingsanlægget samt kablets mulighed for at komme af med varme, skal Energinet have uhindret
adgang til anlægget på ethvert tidspunkt og ethvert sted på kabelstrækningen. Ligeledes bemærker
Energinet, at det ikke fremgår af forslaget til lokalplan, præcist hvor der tænkes etableret f.eks.
flagstænger, beplantning, lysmaster, ly til dyrene m.m. Energinet imødeser at modtage et evt.
detailprojekt til vurdering, såfremt arealanvendelsen tænkes ændret omkring Energinets kabel.
Omkring ledningsanlæggene er der endvidere fastlagt en respektafstand, indenfor hvilken der er
restriktioner efter ’Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke elektrisk arbejde i nærheden af
elektriske anlæg’, BEK nr. 1112 af den 18/08/2016. Respektafstanden er fastsat for at give betryggende
sikkerhed ved arbejde i nærheden af elforsyningsanlæg eller ved uheld og ulykker.
Der skal derfor indhentes en arbejdsinstruks, når der foregår arbejder nærmere end 1 meter fra
kablerne. Det betyder derfor, at den enkelte entreprenør, som arbejder i nærheden af Energinets
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højspændingsanlæg, dels skal ansøge om arbejdsinstruks hos Energinet og dels returnere
arbejdsinstruksen i underskrevet stand forinden arbejdets opstart.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at lokalplanen tager hensyn til Energinets jordkabel, da kablets placering er
markeret Kortbilag 3 i lokalplanen, og den tilhørende servitut er beskrevet i lokalplanens redegørelse.
På denne måde sikres det, at grundejer er opmærksom på placeringen af kablet og på de begrænsninger,
det måtte medføre.
Det vurderes, at det det vil være hensigtsmæssigt at beskrive den anbefalede sikkerhedsafstand
indskrives i lokalplanens redegørelse.
Afledte justeringer:
Den anbefalede sikkerhedsafstand indskrives i lokalplanens redegørelse.
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Bilag: 86.3. Lokalplan 05.01.L10
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 41208/18

Lokalplan
05.01.L10

styrelsen, COWI, Varde Kommune

Blåvand Zoo

Mål:

1:

5.000

den planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.
OFFENTLIG HØRING
Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19.01.2018 til den 16.02.2018.

Bestemmelserne indeholder de detaljerede retningslinjer for områdets fremtidige
anvendelse. Afsnittet er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre
spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i venstre spalte.
LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS OPBYGNING
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 an-

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

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.
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INDLEDNING
LOKALPLANENS INDHOLD
+ Lokalplanen afgrænses i overensstemmelse med den faktiske
anvendelse af zoo.
+ Lokalplanen inddrager et nyt område vest for Øster Hedevej til
parkeringsområde.
+ Lokalplanen indeholder bestemmelser om anvendelsen af forskellige områder og hvordan de må bebygges og beplantes.

enkeltdagsturister. Det er derfor ikke muligt at tilvejebringe tilstrækkelig parkeringskapacitet inden for zoo's eksisterende afgræsning i
hele perioden.
Hele lokalplanen skal således understøtte den vækst og udvikling
der sker i og omkring Blåvand. Det er væsentligt fortsat at kunne tiltrække turister til Blåvand, bl.a. ved at understøtte de eksisterende
turismeerhverv i området, i det omfang dette er foreneligt med bl.a.
natur- og landskabsmæssige interesser.

+ Lokalplanen erstatter landzonetilladelsen til de aktuelle byggeprojekter, som Blåvand Zoo forventer at gennemføre i umiddelbar forlængelse af lokalplanens vedtagelse.
+ Hovedidéen er at sikre overordnede retningslinjer for områdets
udseende og brug, således hensynene til landskab, natur, kultur
og naboer håndteres samlet.

BAGGRUND OG FORMÅL
Blåvand Zoo er over de sidste år udvidet og udviklet med flere dyr,
besøgende og bygninger. Virksomheden har i dag nået de arealmæssige og anvendelsesmæssige begrænsninger i forhold til den
eksisterende lokalplan for området fra 1995.
Blåvand Zoo besøges primært af sommerhusturister, men også
mange børnefamilier, dagplejer mv. fra nærområdet.
Blåvand Zoo har ved lokalplanens udarbejdelse konkrete planer for
at udvide publikumsfaciliteterne, men samtidig ønskes det fra Varde
Kommunes side at der opsættes nogle overordnede rammer for
fremtidige udvidelser, udbygninger og forbedringer af virksomheden.
Udvidelsen af publikumsfaciliteterne vil foregå indenfor de eksisterende fysiske rammer for Blåvand Zoo, så udvidelsen vil alene kræve,
at der laves ændringer i havens indretning.
Udenfor de eksisterende rammer udlægges et område umiddelbart
vest for zoo til parkeringsområde. Zoo oplever store forskelle i deres
besøgstal, da hovedparten af de besøgende er sommerhusgæster og
Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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INDLEDNING
meget andet. Udover indhegningerne og staldene, er der også indrettet flere legeområder og en bygning med cafeteria og lokaler til
formidling og undervisning.

OMRÅDETS BELIGGENHED
Lokalplanområdet er beliggende i den syd-østlige del af sommerhusområdet Blåvand, ca. 2 km fra midtbyen og ca. 900 m nord for
stranden.
Lokalplanområdet, der har et samlet areal på knap 8 ha, afgrænses
mod nord af Tane Hedevej og Østerdigevej, mod vest af Øster Hedevej, mod syd af Digevej og mod øst af en strækning af Østerdigevej
og et større engareal, der igen omkranses af sommerhuse på Krogsande.

Indgangspartiet til Blåvand Zoo med billetluge og cafeteria til venstre i billedet.

Vest for Øster Hedevej består lokalplanområdet af en eksisterende
græsmark, der hidtil har været anvendt til enkelte høslet og til at
rumme ekstra gæster til zoo, i det omfang der ikke er plads på zoos
egen parkeringsplads.
Omkring
liggende
områder
Kort 1: Lokalplanområdet omfatter en del af matr.nr. 57a Vandflod By, Oksby.

EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende på kanten af sommerhusområdet i
Blåvand. Planområdet består af en gammel landbrugsejendom øst
for Øster Hedevej, som Blåvand Zoo er startet i og er vokset sig ud af.

Området rummer i dag en lang række indhegninger og stalde med
alt fra klappekaniner og heste til hvide løver, reptiler, fugle, aber og
Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

Lokalplanområdet ligger syd for Tane Hedevej, der historisk har været bindeleddet mellem Oksby(Blåvand) og Ho. Det er således også i
dette område, at nogle af egnens oprindelige bebyggelser ligger.
Der er vedtaget en bevarende lokalplan for området mellem Blåvand
Zoo og Oksby Kirke, der sigter mod at beskytte gårdene og deres
omgivelser for at bevare dette for eftertiden.
Nord, syd og delvist også øst for lokalplanområdet ligger større
sommerhusområder. Områderne er udstykket og bebygget fra omkring 1960 og frem, og med en løbende udskiftning af husene. Der
findes således både forholdsvist primitive sommerhuse og store,
moderne sommerhuse.
Umiddelbart øst for lokalplanområdet, ligger en anden gård, der lig5

INDLEDNING
ger et klitfredet areal mod nord og en §3-beskyttet eng mod syd og
øst.

Områderne uden for byggefeltet må anvendes til indhegninger med
mindre bygninger, hvor dyrene kan gå i læ for både sol og regn.
Bygningerne vil typisk være forskellige former for læskure, tilpasset
de dyr der går i indhegningen.

Eksisterende læskur i lokalplanområdet.

En del af lokalplanområdet er eng beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Kort 2: Lokalplanområdet ligger delvist omgivet af sommerhuse og delvist af engarealer.

LOKALPLANENS INDHOLD
Lokalplanen tager udgangspunkt i den eksisterende, fysiske afgrænsning af zoo, og fastsætter hele områdets anvendelse til zooformål, således at anvendelsen de steder, hvor zoo er vokset ud over
rammerne fra den hidtidige plan, inddrages i den nye plan.
Lokalplanen fastsætter nogle områder, hvor fremtidigt byggeri skal
foregå. Områderne er primært udlagt omkring de eksisterende bygninger, men der er også udlagt byggefelt steder, hvor der ikke er aktuelle planer for udbygning, men hvor senere byggeri skal opføres.
I den nordlige del af området er der aktuelle planer om at etablere
en indhegning med et vandbassin, fx til pingviner samt en ny bygning og forskellige installationer, fx svævebane og en ekstra bygning.
Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

Der er et ønske om, at engen fortsat kan afgræsses og besøges af
publikum. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at der kan etableres publikumsadgang via en let hævet gangbro ud i engen. Etableringen af gangbroen i engen kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Lokalplanen indeholder derfor enkelte bestemmelser for dette område, uden at der foregribes noget i forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser og håndhævelse.
Udover zoo's eksisterende fysiske rammer, indeholder lokalplanen
også bestemmelser omkring anvendelsen af en græsmark på et naboareal. Dette område udlægges til parkeringsplads.
Lokalplanen fastsætter her meget præcise bestemmelser for områdets anvendelse men ikke mindst for dets bebyggelse og beplantning. Det er væsentligt, at anvendelsen og særligt beplantningen sikrer at dette områdes samspil med det øvrige engdrag ikke forringes.
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LANDZONETILLADELSE
Ved lokalplanen gives der samtidig landzonetilladelse til realisering
af byggeplaner for optimering og udvidelse af zoo i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Ved lokalplanen gives der bl.a. landzonetilladelse til at etablere og
færdiggøre et bassinanlæg i den nordlige del af området. Anlægget
vil omfatte et bassin med en ø i midten og et aktivitetsområde rundt
om anlægget. Henover vandet kan der etableres en kabelsvævebane, hvor gæster i en stol kan glide frem og tilbage.
Der er desuden planer om at opføre en ny bygning, umiddelbart
nord for de eksisterende bygninger. Denne bygning forventes at
kunne rumme forskellige bure, udstillinger mv.
Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre et nyt læskur i
den eksisterende kamelindhegning, ligesom der gives mulighed for
at udstykke hele lokalplanområdet til en selvstændig ejendom.
Der gives desuden landzonetilladelse til at udnytte en allerede givet
dispensation efter naturbeskyttelsesloven, således der kan etableres
en gangbro/boardwalk ud i et engareal, der i lokalplanen er benævnt
delområde II.
Lokalplanens landzonetilladelse omfatter også retten til at anvende
området vest for Øster Hedevej til parkeringsplads.
Landzonetilladelsen til ovenstående gives som ved en bonusvirkning
i hht. planlovens § 15, stk. 4.

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr.
1529 af 23. nov. 2015) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område.

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL
1.1

Lokalplanen har til formål:
at fastsætte områdets anvendelse til zooformål,
at understøtte oplevelsesturismen i Blåvand,

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Blåvand Zoo. Lokalplanen skal fastsætte rammerne for udviklingen og udbygningen af zoo fremadrettet. Zoo oplever
en større publikumsmæssig interesse, og der er derfor behov for at opsætte
rammer for områdets udbygning, således dette kan ske med størst mulig respekt
for den omgivende natur og de kulturhistoriske værdier samtidig med at udviklingen af turismeerhvervet understøttes.

at fastsætte principper for placering og fremtræden af områdets bygninger,
at sikre, at de bevaringsværdige, kulturelle og naturmæssige
værdier i og omkring området ikke forringes, herunder at
engarealerne bevares.

§ 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG
ZONESTATUS
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
en del af matr.nr. 57a og 58d, Vandflod By, Oksby.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og vedbliver at ligge i
landzone med vedtagelsen af denne lokalplan.

2.3

Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder, som det er vist
på Lokalplankortet, Kortbilag 3.

Lokalplanområdet omfatter den del af matr.nr. 57a Vandflod, der ved lokalplanens udarbejdelse anvendes til zoo samt en ubebygget del af matr.nr. 58d.

Planområdet inddeles i fire delområder for at kunne opsætte forskellige retningslinjer for de forskellige områder og de hensyn lokalplanen skal varetage i det enkelte område.

§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til zoo med
indhegninger og anlæg til fremvisning af dyr, bygninger til
områdets drift, legeplads/forlystelsesområde, cafeteria, kontorer og lignende.
DELOMRÅDE I

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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Delområde I må kun anvendes til zoo.

Delområde I er den del af området, hvor de primære aktiviteter foregår ved lokalplanens udarbejdelse.
I delområdet findes mange forskellige
aktiviteter. I delområdet findes de fleste
indhegninger, herunder både åbne
indhegninger, fritflyvningsvolierer,
vandbassiner, abebure, klappegeder,
stalde og indhegninger af løver og indendørs anlæg til bl.a. slanger, skildpadder og meget andet.
Udover indhegningerne findes der i delområde I også en lang række opholdsarealer, indrettet med borde og bænke, legepladser mv. samt et cafeteria samt områder til formidling om dyrene.

DELOMRÅDE II
3.3

Delområde II skal bevares som eng, men må benyttes som
græsningsareal.

DELOMRÅDE III
3.4
3.5

Delområde III må kun anvendes til parkeringsformål og lignende uden større bygninger.

Delområde II er engarealet i den sydlige del af
lokalplanområdet. Engarealet, der er beskyttet
eng i hht. naturbeskyttelsesloven, skal som udgangspunktet friholdes for byggeri, medmindre
bebyggelsen kan indpasses i forhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Lokalplanen
giver mulighed for opførelsen af en hævet
gangbro, dog betinget af en dispensation fra
naturbeskyttelsesloven, og der er fastsat nærmere vilkår for afgræsning i afgørelsen efter naturbeskyttelsesloven.
Ved lokalplanens udarbejdelse er denne dispensation meddelt.
Delområde III omfatter den eksisterende parkeringsplads på hjørnet af Øster Hedevej og Tane Hedevej. Området skal også fremadrettet anvendes til parkering.

DELOMRÅDE IV
Delområde IV må kun anvendes til parkeringsformål, herunder langtidsparkering med mulighed for én toiletbygning.
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gerne.

§ 4.
4. UDSTYKNING
4.1

Lokalplanområdet må udstykkes som én selvstændig ejendom.

Lokalplanområdet er ved lokalplanens udarbejdelse en del af en større landbrugsejendom. Zoo kan udstykkes som en selvstændig ejendom, dog skal reglerne i landbrugsloven iagttages i forbindelse med en udstykning.

§ 5. VEJE, STIER OG PARKERING
PARKERING
5.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Øster Hedevej, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag 3.

5.2

Der skal min. etableres 100 parkeringspladser til brug for lokalplanområdet, heraf min. 60 indenfor delområde III.

5.3

Parkeringspladser i delområde IV skal fortsat fremstå græsbeklædt, men der må anlægges kørefaste veje i stabilgrus.

5.4

I delområde IV må der etableres op til 150 alm. parkeringsbåse, herudover op til 40 parkeringspladser til langtidsparkering.

I delområde IV kan der etableres op til i alt 190 parkeringsbåse.

5.5

Ved vejtilslutninger mellem lokalplanområdet og Øster Hedevej skal der sikres følgende oversigtsarealer:

Oversigtsarealerne skal sikre bilisternes og de øvrige trafikanters mulighed for at
orientere sig.

−

2,5m x 95 m målt i kørnebanekanternes skæringspunkt.

5.6

Indenfor oversigtsarealerne må der ikke findes bevoksning,
anlæg og lignende højere end 0,8 m, regnet i skæring af de
to vejes midterlinje.

5.7

Terrænregulering indenfor oversigtsarealer skal holdes under 0,5 m over vejmidten.
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Da zoo oplever store forskelle i besøgsantallet hen over en sæson, fastsætter lokalplanen en bestemmelse om, at der altid skal være tilstrækkeligt antal parkeringspladser til rådighed til at dække behovet for parkering til lokalplanområdet.
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indenfor delområde III. De resterende min. 40 pladser skal tilvejebringes i delområde IV. Herved vil en parkeringsplads ikke medføre mere krydsende trafik over
Tane Hedevej, end den der finder sted ved lokalplanens udarbejdelse.

De dele af oversigtsarealerne, der ligger udenfor vejarealet skal tinglyses.
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§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING
6.1

Ny bebyggelse til personophold eller med et overdækket
areal større end 15 m2, skal placeres inden for byggefelterne
vist på Lokalplankortet Bilag 3.

6.2

Der må maksimalt etableres én bygning, læskur eller lignende pr. indhegning. Se dog § 6.5.

Den nye bebyggelse vil kunne omfatte nye opvarmede bygninger, fx bygninger
til formidling, stalde og indendørs indhegninger i delområde I.
Byggefelterne er udlagt i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, således den
primære bygningsmasse koncentreres og efterlader de øvrige områder mere åbne.
Udenfor byggefelterne kan der opsættes læskure mv., der er nødvendige i forhold til reglerne om dyrehold og zoo. De 15 m2 omfatter både bygninger, halvtage, udhæng og lignende og beregnes som dets projektion på jorden.

BEBYGGELSENS OMFANG
Delområde I
6.3

Indenfor byggefelt 1 må bygninger ikke opføres med en
højde, der overstiger 5 m.
Dog må der i det nordligste byggefelt 1 etableres en mindre
kabelsvævebane med master i op til 8 meters højde.
I samme område må der desuden etableres et bassinanlæg.
Indenfor byggefelt 2 må bygninger ikke opføres med en
højde, der overstiger 8 m.
Lette konstruktioner til voliere og tilsvarende med gennemsigtige og ikke faste sider må altid opføres med en højde på
op til 8 m, dog kun inden for byggefelterne i delområde I.

6.4

Indenfor delområde I må der maksimalt overdækkes 4.000
m2.

Der findes ved lokalplanens udarbejdelse en række forskellige bygninger i lokalplanområdet. Bygningerne har varierende bygningshøjde, fra mindre læskure
ved indhegningerne til en tidligere bolig i 1½ plan, samt stalde med en højde på
op til 8 m.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre nye høje bygninger tæt ved de eksisterende bygninger, mens der i en omkreds herfra må opføres lavere bygninger
med en højde på op til 5 m.
Det er vigtigt, at volierer og tilsvarende opføres i gennemsigtige materialer, der
ikke hindrer udsynet, og ikke fremstår som faste bygningssider.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse ca. 2.500 m2 overdækket areal, hvilket inkluderer alt fra forskellige servicebygninger, stalde, indendørs indhegninger,
halvtag til legehuse mv., dog er voliere ikke medregnet. Lokalplanen giver således lov til, at der kan opføres i alt ca. 1.500 m2 ekstra overdækket areal.

Delområde II
6.5

Der må kun etableres ét læskur i delområde II.
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Læskuret skal være flytbart, og må ikke etableres på fast
sokkel.

6.6

Der må etableres en hævet gangbro med simpelt værn.
Gangbroen udformes som et ”T” og må max. være 75 meter
lang og max. 1,5 meter bred med en enkelt vigeplads (max. 2
meter bred), mens den tværgående del max. må være 17 meter og med en bredde på 1,5 meter bred.

Det er vigtigt, at landskabet særligt i delområde II og IV fremstår åbent uden bebyggelse i større omfang og med et naturligt terræn for at bibeholde de karakteristiske åbne landskabstræk. Forstyrrelser af oplevelsen af det unikke landskab
skal derfor minimeres.
For at mindske slid på engen, må der ikke etableres faste læskure. Herudover må
der etableres en gangbro ud i området. Det er intentionen, at gangbroen skal give gæsterne mulighed for at se engen og de dyr der går her, uden at de slider og
skader den beskyttede eng.
Opsætning af læskure og andre anlæg i engarealet vil i de fleste tilfælde kræve
dispensation fra naturbeskyttelsesloven og en særskilt landzonetilladelse, hvorigennem det sikres, at bl.a. de landskabelige interesser varetages.

Delområde III
6.7

Der må ikke opføres anden bebyggelse end 3 flagstænger
og skilte i delområdet. Flagstængerne skal stå i en samlet
gruppe.

Flagstænger og skilte skal være i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 21.
For at sikre at parkerings- og velkomstarealet, der ligger ud til en befærdet indfaldsvej til Blåvand fremstår enkelt og imødekommende, skal flagstænger placeres samlet.

Delområde IV
6.8

Der må kun opføres én toiletbygning samt én udendørs
tømmerist i delområdet, placeret indenfor det på Lokalplankortet udpegede byggefelt og med en højde på op til 4 m.

Der må i delområdet kun opføres meget begrænset bebyggelse, der giver mulighed for at områdets gæster og brugere kan benytte et toilet.

Der må ikke etableres yderligere bebyggelse, anlæg mv.
6.9

Der må opsættes hegnspæle til at markere de enkelte rækker af parkeringsbåse i delområde IV samt for at afgrænse
området mod Øster Hedevej.
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§ 7. BEBYGGELSENS
YDRE FREMTRÆDEN
FACADEMATERIALER OG - FARVER
7.1

Ny bebyggelse skal fremtræde i brædder af træ i min. 2 cm
tykkelse, teglsten, vandskuret eller pudsede vægge eller
som en kombination heraf.

7.2

Indhegninger er ikke omfattet af § 7.1.

7.3

Ny bebyggelse og indhegning skal fremtræde i en afdæmpet jordfarve som beskrevet i § 7.4, eller fremtræde som
ubehandlet træ, der naturligt patinerer gråt.

7.4

Jordfarver defineres ved en NCS-kode indeholdende min. 40
% sort og min. 50 % af enten Y90R-R eller B90G-G10Y, eller
som grå i S 2500-N, S 4000-N eller S 4005-Y20R, hvor der til
alle farver regnes et spænd på +/- 10 %.

Ved bebyggelse menes huse, stalde, læskure mv., men omfatter ikke indhegninger, volierer og lign. mere åbne konstruktioner. Indhegninger mv. er ikke omfattet, da der kan være behov for brug af specielle materialer for at indhegningerne
kan godkendes af de veterinære myndigheder til zoo-formål.
Langt den overvejende del af den omkringliggende bebyggelse fremtræder i forskellige afdæmpede jordfarver. For at lokalplanområdet ikke vil skille sig væsentligt ud farvemæssigt, er det i lokalplanen fastsat, at der fremadrettet kun må anvendes forskellige mørke jordfarver. Der er ikke fastsat præcise farvekoder, da
farverne også vil kunne indgå i udendørsdekorationer og til at understøtte forskellige udstillinger og indhegninger.

TAGE
7.5

Tage skal fremtræde i mørke, matte farver og uden genskin
(glans 0-20), enten med tagsten, tagpap, tørv, sedum, strå
eller tilsvarende.

7.6

Der må kun anvendes matterede ovenlysplader og -vinduer.

Ligesom med facadernes farver, er det særligt væsentligt at lokalplanområdets
tage ikke er særligt fremtrædende, pga. områdets placering i forhold til kystlandskabet. Tage skal derfor fremtræde matte og uden genskin og uden stor risiko for
lysforurening af kystlandskabet. Det er ikke væsentligt for bebyggelsens indpasning om der anvendes tagplader, tagsten, tørv eller andet på taget, blot at det vil
fremtræde afdæmpet.

§ 8. UBEBYGGEDE AREALER
8.1

Ubebyggede arealer må kun anvendes til indhegninger, legepladser, stier og lign.

8.2

Mindre skraldespande til områdes gæster må kun opsættes i
delområde I, III og IV.
INDHEGNINGER
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8.3

Indhegninger i delområde I må ikke have en højde større
end angivet i § 6.3.

8.4

Indhegninger i delområde II skal udformes på en sådan måde, at det sammenhængende engområdes landskabelige
træk ikke forringes og udsigten ikke fjernes.

Hegning vil kunne kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Almindelig
indhegning vil typisk være et fårehegn eller indhegning af kreaturer med enkelte
hegnstråde, og således ikke rionet, bræddeafskærmning mv. Ved valg af hegnstype er det vigtigt, at der tages hensyn til påvirkningen af blandt andet det omkringliggende landskab.

BELYSNING
8.5

Der må kun opsættes lygtepæle og tilsvarende belysning i
delområde I.

8.6

Der må ikke opsættes lygtepæle eller andre lyskilder med en
lyspunkthøjde større end 3 m.

8.7

Lyskegler skal rettes mod jorden og må ikke oplyse arealer
udenfor lokalplanområdet.
TERRÆN

8.8

I delområde I og III må der kun foretages terrænreguleringer
på +/- 0.5 m i forhold til eksisterende terræn, og kun i forbindelse med etablering af bygninger og indhegninger.

Større terrænreguleringer vil kræve en særskilt landzonetilladelse og tilladelse
efter naturbeskyttelsesloven, hvor der vil blive vurderet på reguleringens indvirkning på natur, miljø, landskab, kultur mv.

I delområde II er terrænregulering ikke tilladt.

Det er vigtigt, at landskabet særligt i delområde II og IV fremstår åbent uden bebyggelse i større omfang og med et naturligt terræn for at bibeholde de karakteristiske åbne landskabstræk. Forstyrrelser af oplevelsen af det unikke landskab
skal derfor minimeres.

I delområde IV må der kun foretages terrænreguleringer på
+/- 0.25 m i forhold til eksisterende terræn, og kun i forbindelse med etablering af bygning og parkeringsplads.
8.9

Terrænudligning skal ske indenfor den enkelte grund. Terrænet skal udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem naboejendomme, mod vejareal samt
mod fælles opholdsarealer. Der må ikke opbygges støttemure eller lignende i skel.
Terrænregulering må ikke berøre det beskyttede dige.

8.10

Det eksisterede dige mode Tane Hedevej og den udlagte
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private fællesvej Østerdigevej må ikke fjernes eller mindskes.
BEPLANTNING

8.11

Eksisterende beplantning indenfor plantebæltet vist på Bilag 3 skal fastholdes, og genplantning skal foretages med
arter listet på Bilag 4.

8.12

Der må ikke etableres beplantning indenfor 2 m fra det beskyttede dige langs Øster Hedevej.

8.13

Ny beplantning langs Digevej må kun opføres indenfor de
udlagte plantebælter og må kun foretages med arter listet
på Bilag 4.

8.14

Beplantning i Delområde I og III må ikke foretages med invasive arter, men kun med naturligt hjemmehørende, egnstypiske arter som angivet på Planteliste, Bilag 4.

Der er registreret et beskyttet dige langs Øster Hedevej. Digets placering kan ses
af Bilag 3.

Delområde II må ikke beplantes.

Det er vigtigt, at landskabet særligt i delområde II og IV fremstår åbent uden bebyggelse i større omfang og med et naturligt terræn for at bibeholde de karakteristiske åbne landskabstræk. Forstyrrelser af oplevelsen af det unikke landskab
skal derfor minimeres. Forstyrrelser af denne art kan fx bestå af beplantning, der
skærmer for udsynet.

8.15

Beplantning i delområde IV må ikke foretages med invasive
arter, men kun med havtorn, slåen, hunderose og alm. ene,
således som anført på planteliste Bilag 4.

Planterne skal kunne sløre dele af parkeringspladsen med en diffus beplantning.
Beplantningen må ikke blive så massiv, at den vil kunne påvirke opfattelsen af
engdraget syd for Tane Hedevej.

8.16

Beplantning i delområde IV skal foretages i 2 rækker, med en
rækkeafstand på 2 m og en planteafstand på min. 1,5 m i
hver række, plantet i halvforbandt. Op til hver 5. plante i
hver række må være ene.

Planterækken vil kunne etableres efter følgende princip med 2 m mellem rækkerne og min. 1½ m mellem planterne i den enkelte række:

Beplantningen skal fremstå fritvoksende.

havtorn - havtorn - ene - slåen - hunderose - havtorn – havtorn

Slåen - hunderose - havtorn - havtorn - ene - slåen

Hvis der plantes en blanding af hanplanter og hunplanter af havtorn vil der kunne dannes bær på buskene. (fx 1/3 hunplanter)
OPLAG
8.17

Oplag af sand, grus, foder, affald og lignende materialer
nødvendige for driften af zoo må kun forekomme indenfor
byggefelterne i delområde I og skal afskærmes med plankeværk eller på tilsvarende vis så det ikke er synligt fra offentlig
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vej.
Øvrigt oplag må ikke finde sted.

8.18

Der må ikke etableres udendørs oplag af uindregisterede
motorkøretøjer, campingvogne og lign.

§ 9. TEKNISKE ANLÆG
9.1

Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køreog vendearealer.

§ 10.
10. BONUSVIRKNING
10.1

Med lokalplanens endelige vedtagelse meddelelses der efter planlovens § 15, stk. 4 samtidig landzonetilladelse efter
planlovens § 35 stk. 1 til i overensstemmelse med nærværende lokalplans bestemmelser at realisere lokalplanen i
delområde I, III og IV, samt til at opføre en gangbro i delområde II.

Ved lokalplanens endelige vedtagelse meddeles der samtidig landzonetilladelse
til virkeliggørelse af byggeprojekter mv. i lokalplanområdets delområde I, III og
IV, samt til etablering af en gangbro i delområde II.

Aktuelt byggeprojekt i den nordlige del af lokalplanområdet.

Bonusvirkningen omfatter kun landzonetilladelse, og byggetilladelser mv. skal
der stadigvæk forsat om, i overensstemmelse med denne lokalplan.

§ 11.
11. AFLYSNING AF LOKALPLAN
LOKALPLAN
11.1

Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af Lokalplan 05.01.L10 aflyses samtidig Lokalplan 02.016.94, vedtaget den 9/5 1999 af Blåvandshuk Kommune samt de dele af
Lokalplan 05.01.L06 vedtaget af Varde Kommune den 2/2
Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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2016, der er beliggende inden for Lokalplan 05.01.L10s område, svarende til delområde IV.

§ 12.
12. RETSVIRKNINGER
12.1

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af
lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i
øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens 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 dispensation 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.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er
uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre
servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig
betydning for planens virkeliggørelse.
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over
ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de
almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning.

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den 16. januar 2018.
På byrådets vegne

Erik Buhl Nielsen

/

Borgmester

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

Lokalplanen er endeligt vedtaget i henhold til § 27 i lov om planlægning.
Varde Byråd, d. xx. måned, 2018
På byrådets vegne

Erik Buhl Nielsen
Borgmester
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Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

18

REDEGØRELSE

FORHOLD TIL ANDRE PLANER
PLANER
LOKALPLAN
Dele af området har tidligere været omfattet af Lokalplan 02.016.94
fra 1995, der aflyses ved den endelige vedtagelse af nærværende
lokalplan, mens delområde IV tidligere har været omfattet af Lokalplan 05.01.L06, der aflyses inden for Lokalplan 05.01.L10s område.
KOMMUNEPLAN

området er sammenfaldende med lokalplanens delområde II.
Rammeområde 05.01.R08 skal ifølge kommuneplanen anvendes til
rekreativt område med dyrepark/zoo.
Kommuneplanrammen giver kun mulighed for byggeri i op til 5 m.
Der er derfor vedtaget et kommuneplantillæg, der udelukkende
ændrer bygningshøjden til maksimalt 8,5 m, i tråd med den øvrige
bebyggelse vest for lokalplanområdet. I kommuneplantillægget
opdaterer desuden udpegningen Grønt Danmarkskort.
Rammeområde 05.01.BL01 skal ifølge kommuneplanen anvendes til
blandet bolig og erhverv, samtidig med at høj beplantning eller
bebyggelse ikke må sløre kigget mellem Tane Hedevej og naturarealerne mod syd.
Der er i rammeområdet mulighed for at etablere bebyggelse i op til
8½ m højde.

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lokalplanområdet er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.
Rammer for
lokalplaner

Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 05.01.R07,
05.01.R08 og 05.01.BL01.
Rammeområde 05.01.R07 skal ifølge kommuneplanen anvendes til
rekreativt område i landzone, hvor der særligt skal tages hensyn til
spredningskorridorer og visuel påvirkning på landskabet. Ramme-

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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Kulturmiljø

rende anvendelse og eksisterende beplantning vurderet, at området indenfor udpegningen kan anvendes til parkeringsplads med
en vis diffus beplantning uden at medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af landskabet. Dette er bl.a. vurderet, da området mod vest
afgrænses af et kraftigt læhegn og en stor transformatorstation, der
mindsker den visuelle sammenhæng mellem lokalplanens delområde IV og det øvrige landskab.

Lokalplanområdet er beliggende i kulturmiljøet Øster Oksby, der
omfatter en række gårde langs Tane Hedevej og de omkringliggende klitarealer.
Lokalplanområdet rummer ikke nogle af de bevaringsværdige
strukturer og elementer, men det er væsentligt, at områdets udbygning ikke har en negativ indvirkning på kulturmiljøet som helhed.
Der findes i lokalplanområdet eller på naboarealerne ikke bebyggelse med en registreret bevaringsværdi.

Større uforstyrrede landskaber

Geologisk
værdifuldt
område

Lokalplanområdet afgrænses mod større uforstyrrede landskaber
mod nordøst og indeholder delvist et udpeget område mod vest.

Den nordvestlige del af lokalplanområdet er beliggende i det geologisk værdifulde område og det geologiske rammeområde tilknyttet Vadehavet. Der knytter sig store forsknings- og undervisningsmæssige værdier til området. Lokaliteten udgør det eneste sted i
Danmark, hvor der findes et dynamisk vadehav med tilstødende
marskdannelser og barriereøer.
Lokalplanområdet er et fladt område, og indeholder ikke værdifulde
geologiske landskabstræk, der knytter sig til udpegningen for Vadehavet. En lovliggørelse af anvendelse af de dele af lokalplanområdet, der rækker udover den hidtidige lokalplanlægning, vurderes
ikke at påvirke beskyttelsen eller oplevelsen af det geologiske område væsentlig.

Støj fra forsvaret

Kort 4: Udpegede større uforstyrrede landskaber i kommuneplanen.
Lokalplanens realisering forventes ikke at påvirke de uforstyrrede
landskaber væsentligt, da der i forvejen findes en del bebyggelse i
tilknytning til lokalplanområdet.
Det er ud fra en konkret vurdering af områdets topografi, eksisteLokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

Planen ændrer ikke på den aktuelle anvendelse af området udover
etablering af yderligere parkeringspladser og langtidsparkeringspladser. Der er ikke kendskab til aktuelle støj- eller vibrationsgener.
Lokalplanområdet ligger inden for støjkonsekvensområdet for Oksbøl skyde- og øvelsesterræn. Støjbelastningen kan inden for området i perioder forventes at være større end 55 dB. Området benyttes
allerede i dag af Blåvands gæster til rekreative aktiviteter i form af
zoo i forbindelse med besøg i Blåvand. De planlagte aktiviteter skal
ses i sammenhæng med et ønske om et mere differentieret produkt
af fritidsaktiviteter for de besøgende i Blåvand. Lokalplanen fastlægger formålet til rekreativt formål i form af en dyrepark som erhverv, og de planlagte aktiviteter i området afviger ikke i forhold til
den måde området allerede anvendes, men supplerer områdets anvendelsesmuligheder. Lokalplanen giver således ikke mulighed for
ændret anvendelse i forhold til den eksisterende zoo - udover yderligere parkering og langtidsparkering, men skal ses som en opdatering af et ældre plangrundlag. Lokalplanen er i overensstemmelse
med anvendelsesbestemmelserne i rammerne i Kommuneplan
2017. Varde Kommune vurderer, at zoo ikke er støjfølsom anvendelse. Det vurderes, at rammeområdets og lokalplanens anvendelse er
20
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i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Forsvarets arealer, og at dette ikke medfører skærpede krav i forhold til
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj i støjfølsomme
områder. Den fremtidige anvendelse vurderes derfor ikke at begrænse Forsvarets aktivitetsmuligheder inden for skyde- og øvelsesområderne.
Lavbundsareal

En del af lokalplanområdet er i kommuneplanen klassificeret som
værende øvrigt lavbundsareal.
Området klassificeret som lavbundsareal omfatter hovedsageligt
engarealet mod syd, og dermed ikke de nye områder, der planlægges for ved denne lokalplan og mulighederne for byggeri begrænses i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 13.14.

Grønt Danmarkskort

Lokalplanområdet grænser hele vejen rundt op til områder omfattet af Grønt Danmarkskort. De lysegrønne farver på kortet er den
nye potentielle natur, mens den mørkegrønne er den eksisterende
natur og de økologiske forbindelser.

Ved udarbejdelsen af Varde Kommunes Kommuneplan 2017 er der
gennemført rammeændringer for rammerne omfattende Blåvand
Zoo. Ændringerne omfatter en samlet udvidelse på ca. 2,4 ha fordelt
over de to rammeområder 05.01.R08, indeholdende den primære
bygningsmasse, og 05.01.R07, der indeholder bevarings- og naturinteresser og som dermed skal friholdes for unødigt byggeri. De
planlagte ændringer er bedst illustreret på side 114 til 123 i miljøvurderingen til Kommuneplan 2017. Her kan det ses, at rammeområde 05.01.R07 tilføjes arealer nord for rammeområdet, og at rammeområde 05.01.R08 udvides med arealer mod nord og øst.
I forbindelse med kommuneplanarbejdet er der foregået en konkret
vurdering af kommunens rammeområder i forhold til udformningen af ”Grønt Danmarkskort”, herunder for rammerne omfattende
Blåvand Zoo.
I forbindelse hermed er det vurderet, at de nye dele af rammeområde 05.01.R08, mod nord og øst ikke har karakter af områder med
større naturpotentialer, og derfor ikke burde indgå i ”Grønt Danmarkskort” - udpegningen.
De nye dele af rammen 05.01.R08 er hovedsageligt beliggende mellem eksisterende sommerhuse og zoo, indeholder ikke større naturværdier og medvirker ikke til opretholdelse af spredningskorridorer,
da området stoppes af sommerhusbebyggelse. I forbindelse med
opdatering af data til naturkvalitetsplanen i Varde Kommune, er
kvaliteten i områderne mod nord og øst for rammeområde
05.01.R08 nedjusteret efter en konkret vurdering, da områderne ikke indeholder større naturværdi/-potentiale. Dette er sket ved teknisk tilretning i 2016.
Det er fortsat Varde Kommunes vurdering, at der i de udvidede
rammer for rammeområde 05.01.R08 ikke er tale om eksisterende
og/eller potentiel natur.

Kort 5: Udpeget Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.

Lokalplanen inddrager mindre dele af områder udpeget på Grønt
Danmarkskort til zoo-formål og parkering
Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

Rammeområde 05.01.R07 er omfattet af eksisterende §3-beskyttet
natur efter naturbeskyttelsesloven, og udpegningen til ”Grønt
Danmarkskort” er bevaret i en del af dette rammeområde. Rammeområdets tilretning i forbindelse med Kommuneplan 2017 og vurdering i forhold ”Grønt Danmarkskort” har været, at hele rammeområdet skulle inkluderes som eksisterende eller potentiel natur, da
hele rammeområdet bl.a. er omfattet af §3-beskyttet natur ifølge
naturbeskyttelsesloven. Naturen i rammeområde 05.01.R07 funge21
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rer som spredningskorridor.
Ved implementering af ændringer, som følge af rammernes ændrede geografi og vurdering i forhold til ”Grønt Danmarkskort”, er opdateringen ikke udrullet i tilstrækkelig grad. De nye dele af rammeområde 05.01.R08 er derfor, imod hensigten, omfattet af udpegningen til Grønt Danmarkskort, og rammeområde 05.01.R07 er ikke i
tilstrækkelig grad medtaget i ”Grønt Danmarkskort”.
Derfor foreslår Varde Kommune, at hele rammeområde 05.01.R07
fremadrettet indgår i ”Grønt Danmarkskort” som eksisterende natur
og at områderne rammeområde 05.01.R08 kategoriseret som potentiel natur i ”Grønt Danmarkskort” udgår af ”Grønt Danmarkskort”. Jf. kort 6.

Kort 6: Ændringer i udpegningen af Grønt Danmarkskort.

Da lokalplanen ikke inddrager nye områder til zoo-formål, forventes
lokalplanens realisering ikke at påvirke de overordnede beskyttelseshensyn. Der er i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at lokalplanområdets § 3 beskyttede arealer ikke ændrer status, samt at der ikke
inddrages naturarealer under planlægningen.
Det vurderes således, at lokalplanen er i overensstemmelse med
kommuneplanens hovedstruktur og rammer for lokalplanlægning.

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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VANDFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Oxby-Ho
Vandværk, og planområdet skal forsynes derfra.
SPILDEVANDSPLAN
Området er ikke omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan.
Spildevand fra området skal nedsives eller håndteres på anden måde på den enkelte grund i overensstemmelse med spildevandsplanen.

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING
LOVGIVNING
MILJØVURDERING
Der er foretaget screeninger efter LBK. om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter, for at vurdere, om der er
behov for at foretage en miljøvurdering eller udarbejde en VVMredegørelse.
Konklusionen af screeningerne er, at lokalplanen og aktuelle projekter 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 og tilladelse, jf. § 10 og § 21 i LBK. Nr. 448 af 10/5 2017 om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter.
I screeningerne blev der fokuseret på at
-

planen ikke inddrager jomfruelig jord til rekreative formål,
at der foretages en delvis lovliggørelse af udvidelser til en lovlig
anvendelse,
at planen ikke forventes at genere væsentlig yderligere trafik,
at planen understøtter udviklingen af turismeerhvervet i Varde
Kommune, og
at planen er udarbejdet, så den tager væsentligt hensyn til kulturmiljøet og den beskyttede natur og landskab.

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

INTERNATIONALT
INTERNATI ONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE
NATURBESKYTTEL SESOMRÅDE – NATURA
2000
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan
betyde:
-

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 habitatdirektivets bilag
IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Lokalplanområdet ligger ca. 150 m fra Fuglebeskyttelsesområde
Vadehavet, Ramsarområde Vadehavet og Habitatområde Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.
Varde Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af bilag IVarter i planområdet.
Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter.
Vurderingen begrundes bl.a. med, at der ikke foretages ændringer i
tilstanden af de § 3-beskyttede naturarealer og at zoo ikke gives
mulighed for at udvide tættere mod Natura 2000-områderne.
KYSTNÆRHEDSZONEN
KYSTNÆRHEDSZONEN
Turister i Varde Kommune tiltrækkes hovedsageligt af de store naturmæssige værdier langs Vestkysten. De oplevelser turisterne efterspørger i Varde Kommune er derfor som udgangspunkt gratis.
Med henblik på at sikre, at turismen bliver en god forretning og bidrager til at skabe arbejdspladser i lokalsamfundet, er det derfor
nødvendigt også at satse på andre former for oplevelser. Varde
Kommune ønsker derfor at sikre private aktørers mulighed for at
udvikle forretningsmuligheder med fokus på aktive naturoplevelser
langs kysten. Blåvand Zoo ligger i tilknytning til sommerhusområdet Blåvand, og har mange besøgende hvert år, heraf vurderes
langt den overvejende del at være turister bosiddende i de om23
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kringliggende sommerhuse samt enkeldags turister. Blåvand Zoo er
således afhængig af nærheden til turisterne, og medvirker samtidig
til at understøtte de eksisterende faciliteter i Blåvand. En udvidelse
af faciliteterne til zoo-formål i Blåvand, vil være med til at sikre et
bredt udbud af aktiviteter og oplevelser i Varde Kommunes kystområder, både i forhold til at sikre helårsturisme og for at skabe variation i turistattraktionerne. Udvidelsen vurderes derfor at være i overensstemmelse med kommunens turistpolitiske overvejelser. Det
vurderes i denne henseende, at udvikling af Blåvand Zoo er med til
at understøtte ”den nationale strategi for dansk turisme”, Region
Syddanmarks erhvervspolitiske målsætninger for udvikling af turismeområdet i Destination Sydvestjylland samt den udarbejdede
vækstmodel for turismen.

der.
Fra kysten er der ingen visuel kontakt til lokalplanområdet, og fra
diget nærmest kysten ved Hvidbjerg Strandvej, er den visuelle påvirkning endog meget lille. Der er alene tale om en mindre udvidelse af den eksisterende zoo, og det vurderes derfor, at kystnærhedszonen ikke vil blive påvirket væsentligt ved opdateringen af plangrundlaget.

Ved at give mulighed for at udvikle den eksisterende zoo, som er
udlagt til rekreative formål i kommuneplanen, inddrages ikke nye
områder i kystnærhedszonen, og oplevelsen af zoo i forhold til
kystnærhedszonen vil ikke ændres.
Den særlige planlægningsmæssige begrundelse for den kystnære
placering er, at området allerede i dag anvendes til zoo, er udlagt til
formålet i kommuneplanen, og der er foretaget omfattende investeringer i servicefaciliteterne i Blåvand generelt og konkret i zoo.
Det vurderes således, at der foreligger en funktionel og planlægningsmæssig begrundelse for placeringen i kystnærhedszonen og
samtidig, at en opdateret planlægning for zoo vil være i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og Varde Kommunes Turismestrategi. Lokaliseringen af det nye anlæg er således i overensstemmelse med kommunens sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

Lokalplanområdet kan kun svagt anes i baggrunden, hvor den kraftige bevoksning slører bygningernes silhuetter. Lokalplanområdet er markeret med en rød pil. Billedet er taget fra diget
syd for krydset mellem Hvidbjerg Strandvej og Grønningen.

Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen. Lokalplanområdet ligger ca. 900 m fra kysten, bagved Oksby Dige og delvist
bagved 4 sommerhuse på Digevej. Lokalplanen giver mulighed for
byggeri i op til 8 m, dvs. en bygningshøjde sammenlignelig med
almindeligt sommerhusbebyggelse langs Tane Hedevej. Lokalplanen indeholder bestemmer, der skal sikre, at bebyggelse i op til 8
m's højde holdes samlet og kun etableres i direkte tilknytning til
den eksisterende høje bebyggelse i området. Desuden indeholder
lokalplanen bestemmelser om farver, refleksioner, minimering af
lysgener mv., hvilket vil være medvirkende til mindske påvirkningen
af landskabet og det visuelle indtryk fra de omkringliggende områLokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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NATURBESKYTTELSESLOVEN
NATURBESKYTTELSESLOV EN

VEJLOVEN

En del af lokalplanområdet er registret som § 3-beskyttet eng, ligesom en eksisterende sø udgravet i en indhegning er registret som
beskyttet. Der må ikke foretages tilstandsændringer i området, førend der er ansøgt om og meddelt tilladelse.

Ejere inden for planområdet vil skulle bidrage til de private fællesvejes istandsættelse og vedligehold efter bestemmelserne i privatvejsloven.
MUSEUMSLOVEN
I forbindelse med jordarbejder, f.eks. 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 museumsloven.
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 anlægsarbejdet igangsættes.

Kort 7: §3-beskyttet natur i og omkring lokalplanområdet.

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

I henhold til museumsloven skal ARKVEST (ARKæologi VESTjylland
er et samarbejde mellem Varde Museum og Ringkøbing-Skjern Museum) foretage en omkostningsfri arkivalsk kontrol og evt. mindre
forundersøgelse i forbindelse med lokalplanforslag, og såfremt de
bliver anmodet herom forud for større bygge- og anlægsarbejder.
Herefter kommer ARKVEST med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af
væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs- eller byggearbejdet gennemføres.
Langs Øster Hedevej er der på en del af strækningen mod lokalplanområdet registreret et fredet dige. Der kan være arkæologisk
interesser i området, hvorfor det kan være en fordel at høre museet
i forbindelse med byggeplaner.

Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved
jordflytninger, jf. jordforureningslovens § 50 og 50a. Idet arealerne
altid har været agerjord, er det hermed sandsynliggjort, at det øverste 50 cm’s jordlag ikke er forurenet, jf. jordforureningslovens § 72b.

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune
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KULTURARVSAREAL

LANDBRUGSPLIGT

En del af lokalplanområdet er beliggende indenfor et udpeget kulturarvsareal, som vist på kort 8.

Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves.

Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte
fortidsminder. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan
indeholde fredede fortidsminder. Udpegningen har således til funktion at advare potentielle bygherrer om, at der kan være væsentlige
fortidsminder i området, og at det kan være hensigtsmæssigt at revurdere anlægsarbejdet.

I henhold til Landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved
erklæring fra en praktiserende landinspektør.

Der gives normalt ikke tilskud til udgifter til bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser inden for et kulturarvsareal.
Der er tidligere, i forbindelse med nedgravning af et elkabel igennem delområde IV, fundet spor af både bygninger og volde, der kan
dateres til slutningen af 1500-tallet.

BONUSVIRKNING
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vedbliver at ligge i
landzone. Efter planlovens § 15 stk. 4 indeholder denne lokalplan
bonusvirkning, der erstatter tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til
lokalplanens realisering i delområde I, III og IV, samt til at opføre en
gangbro i delområde II.

TILLADELSER FRA ANDRE
ANDR E MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE
KOMMUNE
Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før landbrugspligten er ophævet
inden for lokalplanområdet.
Indhegninger mv. skal fortsat godkendes af de veterinære myndigheder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler
herom.

SERVITUTTER
For lokalplanområdet gælder flere deklarationer. Heraf er det vurderet at kun følgende servitut har nogle betydning i forhold til områdets disponering mv.:


Kort 8: Det fredede Skt. Eders Kapel (rød) og kulturarvsarealet (gul).

Dok. om sikring af kabelanlæg, hvor et 150 KV nedgravet kabel
krydser lokalplanområdet i krydset Øster Hedevej og Tane Hedevej. Kablets placering og deklarationsbælte kan ses af Lokalplankortet, Bilag 3.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget har
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REDEGØRELSE
Energinet oplyst, at høje genstande som f.eks. vindmøller, antenner,
lysmaster nær Energinets jordkabelanlæg kan medføre skader på
kabelanlægget ved lynnedslag, hvilket kan få store følger for højspændingsanlægget og ikke mindst påvirke forsyningssikkerheden.
Energinet anbefaler derfor, at høje genstande som minimum bør
placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlægget. Der skal desuden indhentes en arbejdsinstruks, når der
foregår arbejder nærmere end 1 meter fra kablerne.
Der er kun medtaget de servitutter, som kommunen vurderer, har
betydning for lokalplanen. Der kan være tinglyst andre servitutter,
der har betydning for den enkelte grundejer.

Lokalplan 05.01.L10 – Varde Kommune

27

Lokalplan 05.01.L10

57au

58a

Kortbilag 1

59
b

59a

Matrikelkort

58c

III

K
l
i
t
f
re
d
i
n
g
sl
i
n
j
e

IV

58d

I
Signaturforklaring

57a
Lokalplangrænse
Delområde

64a
58ak

II

57ah
55a
57ai

57ak

Kortet indeholder en kopi af det digitale matrikelkortet.
Skellets placering er ikke konstateret i marken.

57al
Kortforsyningen, GST.
Målforhold ca. 1:2500 (A4)

56h

Vandflod By, Oksby

Okt. 2017

Lokalplan 05.01.L10

57au

58a

Kortbilag 2

59
b

59a

Luftfoto

58c

III

K
l
i
t
f
re
d
i
n
g
sl
i
n
j
e

IV

58d

I
Signaturforklaring

57a
Lokalplangrænse
Delområde

64a
58ak

II

57ah
55a
57ai

57ak

Kortet indeholder en kopi af det digitale matrikelkortet.
Skellets placering er ikke konstateret i marken.

57al
Kortforsyningen, GST.
Målforhold ca. 1:2500 (A4)

56h

Vandflod By, Oksby

Okt. 2017

Lokalplan 05.01.L10

57au

59
b

58a
59a

j
e
v
e
d
eHe
n
a
T

Kortbilag 3
Lokalplankort

58c

58d

st
er
H

K
l
i
t
f
re
d
i
n
g
sl
i
n
j
e

Ø

IV

ed
ev
ej

III

I
I
Signaturforklaring

57a
Lokalplangrænse

II

Delområde
Byggefelt 1
Byggefelt 2

64a
58ak

Plantebælte
Gangbro
Vejadgang
Kabelanlæg med dekl.bælte
Eksisterende dige

II

Område til parkering
Eks. på indretning af parkeringplads
i delområde 3
Beskyttet dige

57ah
D
i
ge
ve
j

55a

57ai

57ak

Kortet indeholder en kopi af det digitale matrikelkortet.
Skellets placering er ikke konstateret i marken.

57al
Kortforsyningen, GST.
Målforhold ca. 1:2500 (A4)

56h

Vandflod By, Oksby

Nov. 2017

BILAG 4

LOKALPLAN 05.01.L10

BILAG 4 - Planteliste
Bilag 4 har til formål at sikre områdets naturpræg. For at minimere forekomsten af invasive plantearter
er der udarbejdet en planteliste, der er specifikt rettet mod dette planområde. Plantelisten tager
udgangspunkt i områdets naturligt hjemmehørende planter, samt planter, der efter Varde Kommunes
vurdering harmonerer med området. Bilag 4 er retsgyldigt.
PLANTELISTER

Art

Botanisk navn

Træer og større buske
Birk (vortebirk og dunbirk)

Betula pendula og Betula pubescens

Bøg

Fagus sylvatica

Dunet gedeblad

Lonicera xylosteum

Eg (stilkeeg og vintereg)

Quercus robur og Quercus petraea

Ene, alm.

Juniperus communis

Gråpil

Salix cinerea

Havtorn

Hippóphaë rhamnoides

Hunderose

Rosa canina

Hvidtjørn (alm. og engriflet)

Crataegus laevigata og Crataegus monogyna

Hyld

Sambucus nigra

Kaprifolie, vild

Lonicera periclymenum

Kristtorn

Ilex aguifolium

Lind, småbladet

Tilia cordata

Mosepors

Myrica gale

Navr

Acer campestre

Pil, krybende

Salix repens

Rødel

Alnus glutinosa

Røn, alm.

Sorbus aucuparia

Seljepil

Salix caprea

Seljerøn

Sorbus intermedia

Skovæble

Malus sylvestris

Slåen

Prunus spinosa
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Skovfyr

Pinus sylvestris

Syren, alm.

Syringa vulgaris

Tørst

Frangula alnus

Vrietorn

Rhamnus catharticus

Lavere beplantning
Blåbær

Vaccinium myrtillus

Engelskgræs

Armeria maritima

Engelsød

Polypodium vulgare

Hedelyng

Calluna vulgaris

Hedemelbærris

Arctostaphylos uva-ursi

Hjælme

Ammophila arenaria

Klitrose

Rosa pimpinellifólia

Klokkelyng

Erica tetralix

Marehalm

Leymus arenarius

Mosebølle

Vaccinium uliginosum

Revling

Empetrum nigrum

Rosmarinlyng

Andromeda polifolia

Sand-star

Carex arenaria

Tormentil

Potentilla erecta

Tranebær

Vaccinium oxycoccos

Tyttebær

Vaccinium vitis-idaea

Vårkobjælde

Pulsatilla vernalis

Bilag 4 – side 2
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Invasive arter:
Planter, der fortrænger den naturlige danske flora, og som derfor ikke må plantes.

Art

Botanisk navn

Bjergfyr

Pinus mugo

Butblæret sargassotang

Sargassum muticum

Bynke-ambrosie

Ambrosia artemisiifolia

Canadisk bakkestjerne

Conyza canadensis

Canadisk gyldenris

Solidago canadensis

Contortafyr/Klitfyr

Pinus contorta

Engelsk vadegræs

Spartina anglica

Glansbladet hæg

Prunus serotina

Gul kæmpekalla

Lysichiton americanus

Japansk pileurt

Fallopia japonica

Kæmpe-balsamin

Impatiens glandulifera

Kæmpe-bjørneklo

Heracleum mantegazzianum

Kæmpe-pileurt

Fallopia sachalinensis

Mangebladet lupin

Lupinus polyphyllus

Pastinak

Pastinaca sativa

Pilebladet spiræa

Spirea salixifolia

Rød hestehov

Petasites hybridus

Rynket rose

Rosa rugosa

Sildig gyldenris

Solidago gigantea

(Naturstyrelsen, pr. juli 2014, opdateret februar 2015)
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Bilag: 86.4. Definition af A, B og C sager(1).pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52895/18

Fra sagsfremstilling ”Evaluering af delegation for det tekniske område” tilrettet med Byrådets
beslutning fra den 16. januar 2018.

Definition af A-, B- og C-sager med tilhørende skema for politisk behandling
A-sager er sager, der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den
endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalget/forvaltningen men skal træffes af Byrådet.
For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde
idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med
beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af
de efterfølgende plandokumenter. Forud for den offentlighøring vil sagen blive forelagt
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Efter høringsperioden skal
planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor
der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal
ændres.
Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres
fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne
kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i
forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager
stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.
B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik forud for den offentlige
høring og til endelig vedtagelse.
C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.
Forhøring

Prioritering
af
igangsætning

Principbeslutning

A-sag
F
PT
BY
B-sag
PT
C-sag
PT
BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen
UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

Godkendelse
af
planforslag til
høring
UØE
PT
F

Endelig
godkendelse

BY
PT
F

Bilag: 87.1. Lokalplan 21.01.L05 boligområde ved Tistrup_.pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 50383/18

Lokalplan
21.01.L05

Lokalplan
21.01.L05
Boligområde ved Tistrup

LOKALPLANENS OPBYGNING
OFFENTLIG HØRING
Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i
perioden fra den 20.12.2017 til den 14.02.2018.

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 venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre 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.
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INDLEDNING
LOKALPLANENS INDHOLD
+ Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at udlægge et område til åben/lav og tæt/lav bebyggelse. Bebyggelserne skal have
adgang til fælles grønne arealer.
+ Lokalplanen beskriver en blandet bebyggelse, hvor der både afses plads til børnefamilieboliger såvel som ældreboliger.
+ Hovedideen i forhold til bebyggelsens fremtræden er at sikre at
bebyggelserne får et harmonisk udtryk. Arkitektonisk er det ideen, at området skal være præget af huse, der forholder sig til hinanden i højden. Derfor er etagehøjde begrænset til 1½ etage
med en udnyttet tagetage.
+ I lokalplanen udlægges der områder til fælles benyttelse. De fælles opholdsarealer skal indrettes som rekreative grønne områder
med mulighed for både leg og ophold.
+ Realiseres lokalplanen vil det give mulighed for at øge udbuddet
af attraktive boliggrunde i Tistrup.

BAGGRUND OG FORMÅL
Baggrunden for lokalplanen er at Varde Kommune har vurderet, at
der indenfor den kommende tid bliver brug for flere boliggrunde i
Tistrup. Kommunen ønsker at skabe spændende og attraktive boligområder af høj kvalitet med mulighed for forskellige boligtyper.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af et
attraktivt boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Derudover fastlægger lokalplanen vej-og stistrukturen for området samt
placering og udformning af grønne områder.

OMRÅDETS BELIGGENHED
Lokalplanområdet ligger i den vestlige del af Tistrup, og afgrænses
mod øst af en række grunde med beboelse. Mod nord afgrænses
lokalplanområdet af Plejecenter Tistrup, mens området mod vest
afgrænses af Yderikvej. Mod syd er der reserveret et perspektivområde til boligformål.

Placering ift. Tistrup by.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 3 ha og omfatter matr. 1fp
Agerkrog By, Tistrup.
Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet

Anvendelse
Lokalplanområdet anvendes ved planens udarbejdelse primært som
landbrugsjord.
Zoneforhold
Området ligger i dag i landzone, men ændrer efter lokalplanlægningen status til byzone.
Landskab og natur
Landskabet er præget af landbrugsdrift og terrænet i området er
overvejende fladt.
Trafikale forhold
Adgang til området sker i lokalplanen fra Yderikvej, som ikke er præget af meget trafik. Der er dog fra 2018 planer om at forlænge Thyrasvej, så den forbindes med Yderikvej. Dermed vil der komme en
øget trafik både på Yderikvej og syd for perspektivområdet.
Miljø
Mod øst ligger nabogrunde og bag dem jernbanen. Mod syd ligger
perspektivområdet til boligformål. På Yderikvej 33 findes en landbrugsejendom, hvor der tidligere er produceret slagtesvin. Husdyrproduktionen vil ikke kunne udvides. Dyreholdet er registreret ophørt pr. marts 2016. Først efter marts 2019 vil tilladelsen til dyrehold
bortfalde.

Luftfoto med lokalplanafgrænsning.

Lokalplan
områdets
omgivelser

Mod nord ligger det nye plejecenter i Tistrup. Mod øst ligger en bebyggelse af jordbrugsparceller. Vest for lokalplanområdet ligger en
bolig og en landbrugsejendom i drift.
Tistrup ligger øst for området. Adgang til Tistrup sker via en tunnel
der går under jernbanen, hvorefter man ankommer til Tistrup, hvor
der er en række handelsmuligheder og muligheder for fritidsaktiviteter. Vest for lokalplanområdet er der en lang række aktiviteter som
fodbold, spejder og det nye Tistrup Anlæg.
Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer
og programmer. I screeningen blev der særligt fokuseret på trafikudvikling og de miljømæssige forhold, herunder mulige lugtgener fra
den nærliggende landbrugsejendom Yderikvej 33.
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Lokalplanområdet set fra nord mod syd.

Lokalplanområde markeret med rødt. Perspektivområdet er skraveret. Den stiplede linje syd
for perspektivområdet viser den påtænkte linjeføring for vej fra Thyrasvej til Yderikvej.
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REDEGØRELSE
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19.
januar 2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt.
2 nævnte område.

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL
1.1

Lokalplanen har til formål:
At fastlægge lokalplanområdet til åben-lav og tæt-lav bebyggelse
med fælles grønne områder.
At give bebyggelserne mulighed for et varierende arkitektonisk
udtryk, men så der opnås et helhedsindtryk indenfor lokalplanområdet.
At sikre en funktionel og trafiksikker vejbetjening.

Lokalplanen skal sikre, at det nye boligområde bliver anlagt med
gode vejforhold, samt stier for bløde trafikanter. Fælles grønne
områder skal være anlagt til fælles ophold.
Lokalplanområdet skal anlægges med stier ud til Yderikvej, så man
kan komme sikkert ind til Tistrup by fra boligområdet.
For at lette adgangen for bløde trafikanter på vej til Tistrup, kan der
evt. laves en overgang over matrikel 1ft der ligger nord for boligområdet.

At muliggøre vejforbindelse til områdets fremtidige udbygning.
At fastlægge retningslinjer for bebyggelsens omfang, placering,
udformning og materialevalg.
At sikre ensartede belægninger for området for at give det en
sammenhæng.

§ 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG
ZONESTATUS
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanområdet
udgør et areal på ca. 3 ha og omfatter matr. 1fp Agerkrog
By,Tistrup.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres med vedtagelsen
af denne lokalplan til byzone.
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§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til helårsbeboelse*
samt grønne fællesarealer, vejarealer og opholdsarealer.

De nordligste grunde ligger i umiddelbar nærhed til plejecenteret i
Tistrup. Derfor lægges der op til, at der kan opføres eksempelvis
ældreboliger i denne del af lp-området.

Området udlægges til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse:
*Jf. bygningsreglementet må en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse
med en bolig. Eksempler på erhverv, der sædvanligvis udøves i
forbindelse med en bolig er f.eks. frisør, ejendoms-, advokat-, revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende.
3.2

På de fælles grønne områder kan der etableres rekreative formål**

**Der skal søges byggetilladelse til opførelse af en legeplads selvom den reelt ikke er en bygning

§ 4. UDSTYKNING
4.1

Grunde til boligformål i åben/lav bebyggelse må ikke udstykkes
mindre end 800 m2.

4.2

Udstykningen skal udføres som i princippet på kortbilag 2.

§ 5. VEJE, STIER OG PARKERING
5.1

VEJADGANG
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Yderikvej. Vejadgang til området
må kun ske som vist i princippet på kortbilag 2.
Der udlægges et vejareal som vist i princippet på kortbilag 2.
Der må ikke etableres direkte adgang fra de tilgrænsende ejen-
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Det er planen, at der på et tidspunkt også lokalplanlægges for et
boligområde på perspektivområdet, der ligger mod syd. Derfor
etableres der en stamvej, der kan udvides til også at betjene perspektivområdet. Stamvejens placering er dikteret af et krav om
oversigtsforhold. Der skal være minimum 195m frit udsyn i hver
retning ved udkørsel til landevej (Yderikvej).
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REDEGØRELSE
domme til stamvejen eller Yderikvej.
Der må ikke etableres beplantning, skiltning mv. inden for oversigtsarealerne og vejbyggelinje.
Stamvejen skal kunne benyttes til en senere udbygning af boligområdet syd for lokalplan-området.

5.2

VEJBREDDE OG VENDEPLADSER
Stamvejen udlægges i en minimumsbredde på 13 m og anlægges
med en min. 6 m bred kørebane.
Langs stamvejen skal der etableres en cykel-gangsti i begge sider af
vejen. Mellem stamvej og sti skal der ligge en min. 1 m bred græsrabat. Eventuelle faste genstande i rabatten skal placeres min. 0,5 m
fra kørebanekanten og 0,3 m fra stikanten.

Ad. 5.2 Bestemmelserne skal sikre hensigtsmæssig og trafiksikker
betjening af lokalplanområdet. Vejene skal etableres i overensstemmelse med vejloven i samråd med kommunens vejmyndighed.

Stamvejen anlægges således:
0,5 m rabat – 2 m cykel/gangsti – 1 m rabat – 6 m kørebane – 1 m
rabat - 2 m cykel/gangsti – 0,5 m rabat.
Boligveje udlægges i en minimumsbredde på 8 m og anlægges
med en min. 5,5 m bred kørebane.
Boligvejen anlægges således:
1,25m rabat - 5,5m kørebane -1,25m rabat
For enden af stamvejen samt boligvejene etableres vendepladser.
Vendepladserne skal dimensioneres, så de minimum opfylder Vejdirektoratets norm for distributionsbiler.
5.3

Der skal sikres mulighed for at flyttebiler, skraldevogne, distributionsbiler og lignende kan betjene området.

TVÆRPROFIL
Boligveje udformes som vist på tværsnit A.
Stamveje udformes som vist i på tværsnit B.

Stamvejen anlægges med cykel-gangsti i begge sider. Dette gøre af
hensyn til sikkerheden for cyklister ved udkørsel fra boligvej til
stamvej, så cyklisterne kun kommer kørende fra en retning.

Se bilag 3

Boligveje anlægges med grøn rabat i hver side. Dette gøres for at

Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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Højden på kant langs boligvejen må højest være 5 cm.

5.4

skabe et område, hvor farten sænkes og området fortættes.

BELÆGNING OG BEPLANTNING AF VEJAREAL
Stamveje og boligveje udføres i asfalt eller belægningssten, der kan
tåle trafikbelastningen.
Vendepladserne udføres i kørefast belægning af asfalt eller belægningssten, der kan tåle trafikbelastningen.
Rabat langs vejarealer anlægges med græs.

5.5

BELYSNINGSARMATUR
Belysningsarmatur langs veje og stier skal have et ensartet arkitektonisk udtryk og sikre en god oplysning af veje og stier.

Belysningen er en vigtig faktor for et velfungerende miljø, så området fremstår imødekommende også om aftenen.

Belysningsarmatur langs stier kan være nedfældet i stierne eller
have en maks. højde på 4 m.
Belysningsarmatur langs veje må maks. have en højde på 4 m.
Belysning skal være nedadrettet.
5.6

PARKERING
Ved nybyggeri skal der anlægges mindst 2 parkeringspladser pr.:
1 bolig ved åben/lav bebyggelse
Og mindst 1 parkeringsplads pr.:
1 bolig ved tæt/lav bebyggelse

5.7

STIER
Lokalplanområdet betjenes med stier som vist i princippet på kortbilag 2. Stier mellem matrikler udlægges i en bredde på mindst 3,5
m og anlægges i en bredde på mindst 2,5 m.

Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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Stier udføres i fint grus eller stenmel.
Der må kun være adgang for gående og cyklister til stierne.

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG
PLACERING
6.1

BEBYGGELSENS PLACERING

6.1.2

Der fastlægges en byggelinje på 2,5 m fra vejskel. Mellem vejskel og
byggelinjen må der ikke etableres nogen form for bebyggelse.

Der ønskes en åben karakter i bebyggelsen. Det opnås gennem
restriktion på byggehøjden. Samtidig er bygningskroppen hele
tiden i menneskelig skala og der kan hurtigt opnås en relation til
omgivelserne.

6.1.4

Bebyggelsen skal placeres med facade eller gavl parallelt med boligvej. For matrikler beliggende ud til vendepladser, skal bebyggelserne ligge parallelt med disse.

For et let aflæseligt facadeudtryk skal facaden eller gavl mod vejen
ligges indenfor faste rammer.

6.1.5

Garager, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres
nærmere end 1 m mod naboskel, fælles sti eller fælles grønt område.

6.2
6.2.1

BEBYGGELSENS OMFANG
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige:
30 % for åben-lav bebyggelse
40 % for tæt-lav bebyggelse

6.2.2

Facadehøjde** må ikke overstige 3,5 m ** etage.
Bygninger skal opføres i 1-1½ etage med en maks. højde*** på 8,5
m.

**Med facadehøjde menes afstanden fra eksisterende terræn til
den linje, hvor ydervæg og tagflade skæres. Gavltrekanter medregnes ikke.
***Med 1½ etage menes en bygning med udnyttet tagetage

Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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§ 7. BEBYGGELSENS
YDRE FREMTRÆDEN
7.1

Ny boligbebyggelse skal som minimum overholde krav til energirammer for standardbyggeri, fastsat i bygningsreglementet på
tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse.

7.2

FACADEMATERIALER OG –FARVER
Bebyggelse skal opføres i røde, brune, sorte, grå eller gule tegl*, der
fremstår som blank eller pudset mur. Det er tilladt at bruge træ og
andre materialer til stern og gavl mm.
Pudsede eller vandskurede facader skal fremstå som de i bilag 4
angivne jordfarver, defineret som NCS-koder** med +/- 10% tolerance***.
Garager, skure og udhuse skal udføres i samme materialer og farver
som beboelsesbygningerne eller som en let konstruktion beklædt
med sorte, grå eller koksgrå malede brædder som klinkbygget eller
udført som 1 på 2.

*Eksempler på materialer som bebyggelsen skal lægge sig op af
findes i bilag 5.
**NCS står for ”Natural Color System. De to første cifre i NCS-koden
angiver procentdelen af sort, mens de næste to cifre angiver procentdelen af kuløren. Kuløren angives som de fire grundfarver Y
(gul), R (rød), B (blå) og G (grøn). De to cifre mellem bogstaverne
angiver procentdelen af den sidstnævnte grundfarve (det sidste
bogstav).
***Tolerance +/- 10% beregnes som:
+/- 10% afvigelse på mængden af henholdsvis sort og kulør, samt
+/- 10% afvigelse på mængden af den mindste kulør.

7.3

TAGFORM
Tage skal udføres som flade tage (built up) uden udhæng.
Tage skal etableres som pyramidetag, ensidig hældning, saddeltag
eller valmet tag med en hældning på mellem 15-45 grader. Der må
etableres udhæng på maks. 50 cm inkl. tagrende.
Garager, carporte, udhuse og lignende skal have samme taghældning som beboelsesbygningen eller bygges op som fladt tag uden
udhæng.

Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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TAGMATERIALER
Tage på beboelsesbygningerne skal være sorte og kan beklædes
med tagsten i tegl, fibercement, betontagsten eller sort tagpap m.
lister.

**Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden fra 1994.
Tage må ikke være til gene ift. refleksion og derfor er der en maksimal glans på mindre end 25.

Til tagbeklædning må der ikke anvendes blanke eller reflekterende
materialer.
Tage skal derfor have en glans på mindre end 25**.
Tage på garager, skure, udhuse og kviste skal beklædes med enten:
Sorte teglsten, fibercement eller tagpap for tage med hældning.
Tagpap for tage med fladt tag.

7.5

MATERIALER FOR DØRE, VINDUER, PORTE, TAGRENDER MV.
Vinduer, døre og garageporte skal udføres i træ, træ/aluminium
eller plastik. Vinduer, døre og garageporte skal have samme farve
for den enkelte ejendom. Vinduer kan fremstå i hvid, sort eller grå.
Der må ikke isættes tonede eller buede ruder og vinduer må ikke
tilklæbes eller blændes.
Tagrender og nedløb skal udføres i zink, messing eller andre metaller eller plastik.

7.6

PARABOLANTENNER, SKILTE OG MARKISER
Parabolantenner og andre antenner må ikke kunne ses fra offentlig
vej. Der skal ved placeringen, størrelse og farvevalg tages hensyn til
omgivelserne således at parabolantennerne skæmmer mindst muligt. Parabolantenner må max. 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.
I forbindelse med eventuel erhvervsanvendelse til liberalt erhverv i
boligområder kan opsættes ét skilt på ejendommens facade. Skiltet
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må i dimension ikke overstige følgende:
0,6 m i højden og 1 m i længden eller 0,6m2.

§ 8. UBEBYGGEDE AREALER
8.1

Fælles opholdsarealer skal udføres som beskrevet i kortbilag 2.
Kortbilag 2 er principielt ift. beplantning og der kan plantes frit,
men oversigtsarealer må ikke beplantes.

8.2

Da området skal fremstå åbent, må hæk i skel mod vejen højst være
90 cm i højden.

8.3

Der må højest foretages terrænregulering på +/- 0,5 m i forhold til
eksisterende terræn.

De fælles opholdsarealer ligger centralt og skal indrettes med grønt
område af græs, træer mv.

Terrænudligning skal ske indenfor den enkelte grund. Terrænet skal
udjævnes mod skel, så der ikke forekommer terrænspring mellem
naboejendomme, mod vejareal samt mod fælles opholdsarealer.
Der må ikke opbygges støttemure eller lignende i skel.
8.4

Der kan indrettes plads til fællesopsamling af genanvendelige materialer inden for vejarealet*

8.5

Skraldespande*, haveaffald og lignende skal afskærmes mod boligvej og nabobebyggelse. Afskærmning af udendørs oplag, skraldespande mv. skal udføres i:
•
•
•
•

*Placering, indretning og adgang skal ske i henhold til gældende
dagrenovationsregulativ, det samme gælder for private skraldespande. Plan over placering og indretning af standpladsen fremsendes til DIN Forsyning A/S. Ud fra denne plan aftales endelig
placering og indretning af standsplads.

Teglsten, der fremstår som blank mur eller pudset som hovedbygninger, jf. pkt. 7.2.
Malet plankehegn med farver som i pkt. 7.2 udført som
klinkbygget eller 1 på 2.
Perforerede metalplader, der får patina med tiden eller
som har en dæmpet mørk farve.
Hækbeplantning

Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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8.6

Oplag af både, campingvogne og lastbiler samt ikke indregistrerede køretøjer må ikke finde sted på ubebyggede arealer eller uden
for dertil indrettede parkeringspladser**.

**Lokalplanområdet indeholder ikke parkeringsplads til større køretøjer.

8.7

Der kan anlægges en støjvold for at skærme for eventuel støj fra
Yderikvej.

***Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 ”Ekstern
støj fra virksomheder” og vejledning nr. 3 fra 1984 ”Trafikstøj i boligområder”. I tilfælde af udfyldningsbyggeri, genopførelse efter
brand eller erstatning af en støjfølsom anvendelse med en anden
tilsvarende arealanvendelse, kan vejledningen dog fraviges, hvis
det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A), jf. Miljøstyrelsens
vejledning nr. 3 fra 1984 om Trafikstøj i boligområder.

Såfremt der skal etableres en støjvold, skal støjvolden anlægges
indenfor det dertil disponerede område. Se bilag 2 ***
Støjvolden skal anlægges, så den på bedst mulige måde understøtter områdets åbenhed.
Etablering af støjvolden skal bero på støjmåling.
Støjvolden skal fremstå i græs eller lav buskbeplantning, der ikke
overstiger en højde for beplantning + støjvold der samlet er max 4
m.

§ 9. TEKNISKE ANLÆG
9.1

Forsyningsledninger skal ved ny anlæggelse placeres i vej- og vendearealer.

9.2

Elledninger, herunder til vejbelysning, skal fremføres som jordkabler.

§ 10. FORUDSÆTNINGER FOR
IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE
10. 1

Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før:
Bebyggelse er tilsluttet varme**-, vand- og spildevandsforsyning.
Der er anlagt veje, fælles opholdsarealer, adgangs- og parkeringsarealer, som beskrevet i pkt. 5.1., 5.2. og bilag 2. Stamvejen anlægges for det stykke der er omfattet af lokalplanen.

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

Der er etableret fælles opholdsarealer i overensstemmelse med pkt.
Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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8.1.
Der er etableret afskærmning af udendørs oplag, herunder skraldespande, jf. pkt. 8.5.

§ 11. GRUNDEJERFORENING
11. 1

Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanområdet.
Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 2/3 af de udstykkede
grunde i boligområdet er solgt, eller når kommunalbestyrelsen
kræver det.

11.2

Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i
pkt. 8.1 nævnte fællesarealer og private vejarealer.

11.3

Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kommune*.

11.4

Grundejerforeningen skal acceptere at blive lagt sammen med eller
optage grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

*Varde Kommune er ikke forpligtiget til at være medlem af grundejerforeningen for evt. usolgte kommunale grunde inden for lokalplanområdet.

§ 12. RETSVIRKNINGER
12.1

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens 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 dispensation
fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid
med principperne i planen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres
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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 uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse.
Det område, der omfattes af Lokalplan 21.01.L05, Varde Kommune,
udlægges til både offentlige formål og boliger. Det betyder, at ejeren efter § 48 i lov om planlægning under visse forudsætninger kan
kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatning.
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov
om planlægning.

§ 13. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
13.1

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der
kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter lov om planlægning, § 17 et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget.

En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af forslaget,
Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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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 offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 år.

Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget er endeligt vedtaget i henhold til §27 i lov om planlægning
Varde Byråd den 18. april 2018

På byrådets vegne

Erik Buhl Nielsen
Borgmester
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Mogens Pedersen
Kommunaldirektør
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER
KOMMUNEPLAN

Kort: Udsnit af kommuneplanens rammekort
Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i ”Kommuneplan
2017”, Varde Kommune.
Områdets anvendelse er fastlagt som:
Boligområde, Byzone, Åben lav/tæt lav bolig, bebyggelseshøjde 8,5
m, max. 1½ etage, bebyggelsesprocent 30% åben/lav og 40%
tæt/lav. Denne lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og kommuneplanrammerne inden for rammeområde 21.01.B17.
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UDPEGNINGER
LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE
Lokalplanområdet ligger inden for landskabskarakterområde Varde
Bakkeø Syd og Øst.
Varde Bakkeø Syd og Øst ligger i kommunens centrale og nordvestlige del. Området adskiller sig fra nabokarakterområdet Varde Bakkeø Vest ved at rumme en mindre andel af sammenhængende
lavbundsområder og skovpartier.

for lavenergibygninger.
Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget
benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler.
SPILDEVANDSPLAN
Matrikel 1fp er planlagt separatkloakeret, så ny bebyggelse skal
tilsluttes separatkloakken efter nærmere aftale med DIN Forsyning.
TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

Terrænet er let bølget og jordbunden består af smeltevandssand og
grus.
Landskabets karakter er især præget af et let bølget terræn opdelt i
intensivt dyrkede markfelter i varierende størrelse. Området rummer enkelte mindre og spredtliggende plantage- og skovområder.
DRIKKEVANDSINTERESSER
Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til almindelig
drikkevandsinteresse og uden for indvindingsopland til den offentlige vandforsyning. Det vil sige, at ændringer i arealanvendelsen
fastlagt i kommuneplanlægningen ikke medfører øgede trusler
mod grundvandskvaliteten så aktiviteter der beskytter grundvandet
skal fremmes.
VANDFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet ligger i vandforsyningsområdet for Tistrup vandværk.
VARMEFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplanlægning fjernvarmeforsynes fra Tistrup Varmeværk.
Nye boliger, der opføres som lavenergihuse, er dog ikke omfattet af
kravet om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, forudsat at
husene opfylder de i bygningsreglementet fastsatte energirammer
Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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Lokalplanområdet er omfattet af og i overensstemmelse med Trafiksikkerhedsplan for Varde Kommune. Der skal etableres cykel/gangsti langs Yderikvej, så man kan komme sikkert fra lokalplanområdet ind til Tistrup by. Der er afsat vejreservation 10m på
den østlige side af Yderikvej. Det ligger indenfor lokalplanområdet.

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING
MILJØVURDERING
LUGT
På Yderikvej 33 er der tilladelse til 2.500 slagtesvin, hvilket kan give
lugtscener i nærområdet omkring husdyrbruget. Dyreholdet er
registreret ophørt i marts 2016, men kan uden tilladelse genoptages inden der er gået en 3 årig periode fra ophøret.
STØJ
I 2018 er der planlagt en forlængelse af Thyrasvej over til Yderikvej.
Dette vil medføre en øget mængde af trafik på Yderikvej og dermed
også mere trafikstøj. Dette imødekommes med mulighed for senere
etablering af en støjvold fra boligområdet imod Yderikvej.
Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Plan & Vækst, Varde Kommune, samt ses på Varde Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk

INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE – NATURA
2000
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan
betyde:
Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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REDEGØRELSE
-

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 habitatdirektivets bilag
IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Lokalplanområdet ligger ca. 3,3 fra Varde Å i tilknytning til Nørreholm Hede som nærmeste Natura 2000-område. Varde Kommune
har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området.
Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter.
NATURBESKYTTELSESLOVEN

for etablering af en støjvold.
Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 ”Ekstern
støj fra virksomheder” og vejledning nr. 3 fra 1984 ”Trafikstøj i boligområder”.
VEJLOVEN
Stamvej er offentlig og boligveje udlægges som private fællesveje.
Der skal sikres arealer til en kommende udvidelse af Yderikvej ved
tinglysning af en vejbyggelinje på min. 10 m langs den østlige side
af vejen.

NØ i Lokalplanområdet er berørt af skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens §17. Lokalplanområdet er ikke berørt af §3 områder i
henhold til naturbeskyttelsesloven.

Området gives navnet Yderikparken, som henviser til adgangen via
Yderikvej. Boligveje og stamvej gives det samme navn, Yderikparken, da området ses i sammenhæng med perspektivområdet mod
syd.

JORDFORURENINGSLOVEN

MUSEUMSLOVEN, ARKÆOLOGI OG SKJULTE FORTIDSMINDER

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

ArkVest har registreret en gravhøj i det sydøstlige hjørne af matr.
1fp.

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

Det er ArkVests indstilling, at området bør forundersøges før der
kan udarbejdes en gældende udtalelse. Forundersøgelsen har til
formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af jordfaste fortidsminder og deres evt. bevaring.

Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved
jordflytninger, jf. jordforureningslovens §§ 50 og 50a.
Idet arealerne altid har været agerjord, er det hermed sandsynliggjort, at det øverste 50 cm jordlag ikke er forurenet, jf. jordforureningslovens § 72b.
STØJFORHOLD
Der er planlagt en forlængelse af Thyrasvej over banen til Yderikvej.
Det betyder, at der kan blive en større mængde trafik på Yderikvej.
Boligområdet bliver sikret mod unødvendig støj gennem mulighed
Lokalplan 21.01.L05 – Varde Kommune
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REDEGØRELSE
Sogns Andels-Transformerforening.
Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer  arkæologi og Museumsloven” om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan
ses på ARKVEST hjemmeside: www.arkvest.dk.

18.09.1985-22004-50, Akt nr: 50_E_311, Transformeranlæg

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE
SERVITUTTER
08.06.1921-922695-50, Akt nr: 50_K_201, Vedtægter for Tistrup
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Svensk Rød: 4550-Y80R
Brun: 5020-Y10R, 6030-Y10R,
7020-Y10R, 6020-Y40R, 5030Y30R, 6030-Y30R,
6030-Y30R eller 7020-Y30R
Gul:
Intervallet 0505-Y til 0530-Y,
hvor andelen af hvid
skal ud-gøre mindst 65%,
intervallet 0505-Y10R til 1030Y10R, hvor andelen af hvid skal
udgøre mindst 60%,
intervallet 0505-Y20R til 1030Y20R, hvor andelen af hvid skal
udgøre mindst 60%,
eller
intervallet 0520-Y30R til 2030Y30R, hvor andelen af hvid skal
udgøre mindst 50%.
Grå: 5005-R80B, 4005-G90Y,
7005-G90Y, 4010-B,
6010-B eller 7010-B
Grøn: 4040-G10Y, 5010-G10Y,
5020-G10Y, 3020-G20Y eller
3020-G60Y
Grøn Umbra: 5020-G50Y, 5020G90Y eller 7020-G50Y
Lys Okker: 1020-G90Y, 1030G90Y eller 2030-G90Y
Sort

Sådan læses en NCS – farvekode
NCS farvekoder fortæller hvordan vi opfatter
farver og er derfor ikke mål for, hvor meget eller
hvor lidt tonefarve, der kommes i en maling.
NCS farvekoder består altid af 4 cifre efterfulgt
af, enten 1 bogstav eller 1 bogstav + 2 cifre + 1
bogstav.
De første to cifre angiver hvor farven befinder
sig, på sort/hvid skalaen. Altså hvor sort farven
er.
0500-N farven er ikke kulørt, men neutralt,
meget lys grå/knækket hvid.
5000-N farven er ikke kulørt, men neutralt mellem/mørk grå
9000-N farven er ikke kulørt. Den fremstår
neutralt sort.
De næste to cifre angiver hvor kulørt farven er
og er altid efterfulgt af mindst et bogstav, der
angiver hvordan den er kulørt.
N(neutral) Y(yellow/gul), G(green/grøn), B(blue/
blå) og R(red/rød) angiver hver sin farve.
0502-Y farven fremstår en smule kulørt og kulørtheden er gul
0502-B farven fremstår en smule kulørt og kulørtheden er blå
0502-G Et G fortæller at farven fremstår en
smule kulørt og at kulørtheden er grøn
0502-R Et R fortæller at farven fremstår en smule
kulørt og at kulørtheden er rød
0502-R10B Kombinationen af bogstaver og
tal fortæller, at farven er en smule kulørt og at
kulørtheden er Rød, men 10% Blå.
0502-B90G Kombinationen af bogstaver og
tal fortæller, at farven er en smule kulørt og at
kulørtheden er Blå, men 90% Grøn.
0502-Y50R Kombinationen af bogstaver og
tal fortæller, at farven er en smule kulørt og at
kulørtheden er gul, men 50% rød.

Bilag 4
NCS Farver
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Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan
21.01.L05 Boligområde ved Tistrup samt Byrådets vurdering af disse.

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til 21.01.L05 boligområde ved Tistrup, har Varde
Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:
1. Banedanmark (indkommet 14.12.2017)
2. ARKVEST (indkommet 15.01.2017)
3. Tistrup Varmeværk (indkommet 15.03.2018, sendt til Varde Kommune 30.01.2018)
Emne 1
Banedanmark har indsendt høringssvar på baggrund af den nye lokalplans umiddelbare nærhed til
jernbanen. Det påpeges at man skal være opmærksom på, at lokalplanen udformes i overensstemmelse
med jernbaneloven. Lokalplanen ligger ca. 200m fra jernbanen. Der ligger en række boliger øst for
lokalplanområdet.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at der ikke er anledning til ændringer i lokalplanen.
Afledte justeringer:
Ingen justeringer
Emne 2
ArkVest har indsendt bemærkning om, at der på området muligvis befinder sig fortidsminder. Mod nord
ligger et større areal, som Museet for Varde By og Omegn tidligere har undersøgt, dog uden at gøre
væsentlige fund.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, der ikke er anledning til ændringer, da fortidsminde og mulighed for
yderligere undersøgelser er en del af lokalplanen.
Afledte justeringer:
Ingen justeringer
Emne 3
Det fremgår af lokalplanens § 10, at der ifølge planlovens § 19, stk. 4 ikke er tilslutningspligt på boliger
der opføres som lavenergihuse.
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For at det skal være rentabelt for Tistrup Varmeværk at etablere fjernvarmeforsyning til udstykningen,
er det nødvendigt, at en fastlagt andel af boligerne i lokalplanområdet, har forsyningspligt til denne form
for opvarmning.
I lokalplanen for Degnevænget fremgår det, at 10 % af boligerne kan opvarmes med anden
opvarmningsform end fjernvarme eller naturgas, og det kunne være hensigtsmæssigt med en lignende
formulering i den pågældende lokalplan (21.01.L05)
Byrådets vurdering:
Der bliver ikke fastsat en procentsats for andel af boliger, som skal være en anden opvarmningsform.
Bestemmelserne følger de normale bestemmelser ift. boligområder. Bygningsreglementet 2020 som
siger, at hvis man opfører et lavenergihus så kan man blive fritaget for tilslutningspligt, er uafhængig af
hvad der står i lokalplanen.
Afledte justeringer:
Ingen justeringer
Øvrige bemærkninger:
I forbindelse med den offentlige høring er forvaltningen blevet opmærksom på at status på stam- og
boligveje skal være henholdsvis offentlig- og privatvej. Det er uklart i lokalplanen om der er tale om en
offentlig vej i lokalplanområdet, eller en privat fællesvej.
Byrådets vurdering:
Det er Byrådets vurdering, at boligvejene i lokalplanen skal anlægges som privat fællesvej, stamvejen
som en offentlig vej. De grønne arealer anlægges af lokalplanejer. De skal vedligeholdes af den
grundejerforening der bliver oprettet.
Afledte justeringer:
Ændringerne tilføjes § 10.1, så der står ”Der er anlagt veje, fælles opholdsarealer, adgangs- og
parkeringsarealer, som beskrevet i pkt. 5.1., 5.2. og bilag 2. Stamvejen anlægges for det stykke der er
omfattet af lokalplanen.”
§ 11.2 præciseres så der står: ” Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i pkt.
8.1 nævnte fællesarealer og private vejarealer.”
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Fra:
Til:
Cc:
Emne:
Dato:

Stine Hansen (STHA)
planogby
Dir-sek
Banedanmarks bemærkninger til lokalplanforslag 21.01.L05, Boligområde ved Yderikvej i Tistrup
14. december 2017 10:27:13

Til Varde Kommune
Vedr. forslag til lokalplan 21.01.L05, Boligområde ved Yderikvej i Tistrup.
Banedanmark er ejer af jernbaneinfrastrukturen med tilhørende banearealer, som ligger i
umiddelbar nærhed af planområdet.
Banedanmarks bemærkninger til planen er derfor, som følger:
Udgangspunktet er, at diverse planer, mv. skal være i overensstemmelse med Jernbaneloven.
- Jernbaneanlæg, hvor Banedanmark er infrastrukturforvalter, skal overholde de
gældende tekniske normer og regler, som er at forefinde på Banedanmarks
hjemmeside: https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler.
- Byggeri, mv. skal indrettes, så det kan tåle støj og vibrationer fra jernbanen.
- Evt. gravearbejder, terrænændringer, mv. i nærheden af jernbanespor/banearealer,
kan kræve godkendelse jf. §24 i Jernbaneloven.
- Der må ikke grundvandssænkes eller lignende under banearealer/jernbanespor.
- I fald der er planer om, at ændre forholdene imellem krydsninger af vej og
jernbanespor, skal Banedanmark, som infrastrukturforvalter godkende planer
herom.
- Hvis det kommende projekt medfører øget grad af ulovlig sporkrydsning eller
ulovlig færdsel på banearealer, kan der fra Banedanmarks side stilles krav til
hegning, etablering af lovlige overgange eller ændring af de eksisterende.
- Hvor ledninger evt. skal krydse Banedanmarks arealer og spor, skal der ansøges
hos Banedanmark om tilladelse via dette link: http://ledningsx.dk.
- Lys, facadebeklædning, bygninger, mv. må ikke kunne udgøre en gene for driften
af jernbanen. Dvs. lys, mv., som kan give signalforvirring, forringelse af
signalsynlighed samt blændinger, kan ikke tillades.
- Generelt skal jernbanesporene med tilhørende anlæg, deres anvendelse og hvad
deraf følger, tåles.
Hvad de kommende planer må medføre af økonomiske omkostninger, skal være Banedanmark
uvedkommende.
Hvis der er spørgsmål, mv., kan jeg kontaktes på nedenstående telefonnumre og/eller mail.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: plansystemdk@erst.dk [mailto:plansystemdk@erst.dk]
Sendt: 14. december 2017 08:02
Til: plansystemdk@erst.dk
Emne: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Boligområde ved Yderikvej i Tistrup
Dato: d. 14. december 2017
Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3870209
Kommune: Varde
Plantype: Lokalplan

Planstatus: Forslag
Plannr: 21.01.L05
Plannavn: Boligområde ved Yderikvej i Tistrup
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. februar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Boligområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Boligområde
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=3870209&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3870209&plantype=20&status=F

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Fælles Mail
planogby
Re: Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Boligområde ved Yderikvej i Tistrup
15. januar 2018 12:41:52
ARV 2018 -0006 Tistrup boligområde.pdf

Vedr.: Lokalplan Boligområde ved Yderikvej i Tistrup
Hermed fremsende museal udtalelse for nyt boligområde i Tistrup Plannr. L21.01.L05
(ARV K 2018-0006)
Med venlig Hilsen
Lene B. Frandsen
Museumsinspektør
Den 14. december 2017 kl. 08.01 skrev <plansystemdk@erst.dk>:
Dato: d. 14. december 2017

Meddelelse om ny plan i PlansystemDK
Følgende plan (ændringer til) er blevet indberettet til PlansystemDK:
PlanID: 3870209
Kommune: Varde
Plantype: Lokalplan
Planstatus: Forslag
Plannr: 21.01.L05
Plannavn: Boligområde ved Yderikvej i Tistrup
Start dato for offentliggørelsesperiode: d. 20. december 2017
Slut dato for offentliggørelsesperiode: d. 14. februar 2018
Ikrafttrædelsesdato:
Generel anvendelse: Boligområde
Konkret anvendelse:
Specifik anvendelse: Boligområde
Planen er nu offentliggjort på www.plansystem.dk
Vis Plan: http://kort.plansystem.dk/cbkort?profile=plandk2&selectorgroups=*&page=vislokalplan&planid=3870209&type=20
Vis Plandokument: http://soap.plansystem.dk/jsp/getdoklink.jsp?planid=3870209&
plantype=20&status=F
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ARKVEST ¦Varde Museum ¦Lundvej 4, 6800 Varde ¦T: 75 22 08 77 ¦
post@arkvest.dk ¦www.arkvest.dk
Bank: 7700 - 1392026 ¦ CVR 32914713
ARKVEST ¦Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern
kommuner.
ARKVEST er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn.

Dato
15-01-2018
ARV K-nr. 2018-0006
Kommunenr. 21.01.L05

Varde Kommune – Plan og vækst
planogby@varde.dk
Museal udtalelse i forbindelse med høring forud for lokalplan 21.01. L05 for boligområde i Tistrup
By. Tilbud om forundersøgelse.
ArkVest har set på lokalplansområdet ved Tistrup. Det ansøgte areal befinder sig inden for et område, hvor
ArkVest ikke uden en forudgående forundersøgelse kan udtale sig om, hvorvidt der er fortidsminder og
deres væsentlighed. Der ligger en overpløjer gravhøj på området jf. nedenstående kort fra Fund og
Fortidsminder - lokalitet 40. Der er derfor sandsynlighed for, at der gemmer sig flere grave i området. Mod
nord ligger et større areal som museet tidligere har forundersøgt, dog uden at gøre væsentlige fund.

ARKVEST Arkæologi Vestjylland
Museet for Varde By og Omegn, Lundvej 4, 6800 Varde
75220877 - post@arkvest.dk - www.arkvest.dk - Sydbank 7700-1392026 - CVR 32914713
ARKVEST Arkæologi Vestjylland har ansvaret for de arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner
ARKVEST er et samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn
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Lokalplans området

Tidligere Forundersøgelse nordfor.

En forundersøgelse vil give museet mulighed for at komme med en gældende udtalelse for arealet og de evt.
fortidsminders bevaring og væsentlighed.
Da der er tale om en større forundersøgelse, er det bygherre der iflg. Museumsloven § 25 skal finansiere
denne.
Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og
bevaringstilstand. En forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest udfærdiger herefter en
bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er væsentlige fortidsminder på området, og om ArkVest
indstiller disse til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at revurdere anlægsarbejdet og evt.
undgå områder med mange fortidsminder.
Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes almindeligvis af den for hvis regning jordarbejdet
udføres. I forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af museernes budgetter m.m. tages der
stilling til, hvorvidt Styrelsen kan yde tilskud til udgifterne til en større for- eller slutundersøgelse i henhold
til museumslovens § 26, stk 2, 3. pkt. Uanset om der ydes tilskud eller ej, har bygherre en klagemulighed, der
ikke bare går på fravær eller størrelse af tilskud, men i det hele taget styrelsens samlede vurdering og
godkendelse af budget.
Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil ArkVest umiddelbart frigive området til
anlægsarbejdet. Skulle der på trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af
disse fortidsminder være uden udgift for bygherren. Den arkæologiske forundersøgelse skal derfor betragtes
som en forsikringsordning.
Jeg håber, man vil kontakte ArkVest post@arkvest.dk , hvis der er spørgsmål eller De ønsker at tage imod
museets tilbud om en forundersøgelse.
Venlig hilsen
Museumsinspektør

Lene B. Frandsen
Mobil 23348185
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Tistrup Varmeværk
Martin Sørensen
VS: Høringssvar til lokalplan 21.01.L05
15. marts 2018 11:03:32
image001.jpg
Høringssvar til lokalplan 21.01.L05.docx

Hej Martin
Ifølge aftale.
Høringssvaret er sendt den 30/1 2018.

Med Venlig hilsen

Michael Schmidt
Tistrup Varmeværk
Kastanievej 1
6862 Tistrup
Tlf:    75299151
Fax: 75291951
Mail: tivarme@tivv.dk
Hjemmeside:   www.tistrupvarme.dk

Fra: Tistrup Varmeværk
Sendt: 30. januar 2018 12:11
Til: 'planogby@varde.dk'
Emne: Høringssvar til lokalplan 21.01.L05

Hej!
Jeg fremsender hermed, i den vedhæftede fil, høringssvar til lokalplan 21.01.L05
Med Venlig hilsen

Michael Schmidt
Tistrup Varmeværk
Kastanievej 1
6862 Tistrup
Tlf:    75299151

Fax: 75291951
Mail: tivarme@tivv.dk
Hjemmeside:   www.tistrupvarme.dk

Høringssvar til lokalplan 21.01.L05

Det fremgår af lokalplanens § 10, at der ifølge planlovens § 19, stk. 4 ikke er tilslutningspligt på boliger der
opføres som lavenergihuse.
For at det skal være rentabelt for Tistrup Varmeværk at etablere fjernvarmeforsyning til udstykningen, er
det nødvendigt, at en fastlagt andel af boligerne i lokalplanområdet, har forsyningspligt til denne form for
opvarmning.
I lokalplanen for Degnevænget fremgår det, at 10 % af boligerne kan opvarmes med anden
opvarmningsform end fjernvarme eller naturgas, og det kunne være hensigtsmæssigt med en lignende
formulering i den pågældende lokalplan (21.01.L05)

På vegne af Tistrup Varmeværk,

Michael Schmidt
Driftsleder

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Ellen Margrethe Hansen
planogby
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Hej
Jeg har følgende bemærkninger til nævnte lokalplan:
Det fremgår ikke tydeligt om stamvej og boligvej får status som offentlig vej eller privat
fællesvej.
Under pkt. 11.2 står:
Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i pkt. 8.1 nævnte
fællesarealer, dvs. vejarealer og fælles opholdsarealer og fælles anlæg
Men under pkt. 10.2 står:
Der er anlagt veje, adgangs- og parkeringsarealer, som beskrevet i pkt. 5.1., 5.2. og bilag 2.
Skal de selv anlægge de grønne arealer?
Venlig hilsen
Ellen Margrethe Hansen
Fagleder og souschef
Vej og Park
Varde Kommune - Vesterbækvej 31 Sig - 6800 Varde
elmh@varde.dk - www.vardekommune.dk
Dir. tlf.: 79 94 65 49
Postadresse: Bytoften 2 - 6800 Varde
cid:image001.jpg@01D1B59E.CF1FC100

Bilag: 88.1. Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og
Vestervang i Houstrup_.pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 50253/18
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Lokalplan
13.02.L01
Sommerhusområde ved Søndervang og
Vestervang i Houstrup

LOKALPLANENS OPBYGNING
OFFENTLIG HØRING
En forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i
perioden fra den 26.01.2018 til den 09.03.2018.

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 venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre 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.
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INDLEDNING

LOKALPLANENS INDHOLD
+ Lokalplanen er udarbejdet med henblik på skabe et attraktivt
sommerhusområde i Houstrup.
+ Formålet med lokalplanen er at sikre et harmonisk område, afpasset med den eksisterende bygningstradition og områdets
topografi.
+ I lokalplanområdet fastsættes grundstørrelse og den maksimale
bebyggelse ud fra, at området skal kunne tilbyde et varieret udbud af grunde.
+ Med lokalplanen gives der mulighed for ca. 35-45 nye sommerhusgrunde, afhængig af grundstørrelsen.
+ Lokalplanen omfatter en eksisterende ubebygget mark.
+ Lokalplanen skal sikre området mod stormflod.

Forslag til bebyggelsesplan

BAGGRUND OG FORMÅL
Formålet med denne lokalplan er at give mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til sommerhusområde. Lokalplanen fastsætter rammerne for opførelse af nyt byggeri, udstykning og udformningen af de ubebyggede arealer omkring husene.

OMRÅDETS BELIGGENHED
Lokalplanområdet er beliggende i Houstrup.
Houstrup er et større sommerhusområde placeret mellem Nymindegab og Nørre Nebel.
Sommerhusområdet ligger i en afstand af ca. 5 km til Nymindegab, 3
km til Nørre Nebel og ca. 24 km til Varde.
Houstrup sommerhusområde har sin oprindelse i 1970’erne og har
en traditionel bebyggelsesstruktur med Houstrupvej som stamvej
med tilhørende sideveje. Sommerhusområdet er afgrænset mod
vest og syd af Nyminde Plantage, mens området mod nord afgrænses af den gamle jernbanestrækning fra Nymindegab til Varde. Nord
for den gamle jernbanestrækning ligger feriecenteret SeaWest, der
mod nord afgrænses af Vesterhavsvej.
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INDLEDNING
Lokalplanområdet udgøres af en del af matr.nr. 23d Lønne Præstegård, Lønne og afgrænses som vist på oversigtskortet. Lokalplanområdet har et areal på ca. 9,3 ha.

EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgøres af en græsmark, der mod nord og vest
afgrænses af vejene Vestervang og Søndervang, mens området mod
syd afgrænses mod eksisterende sommerhusområder og mod øst af
Hejbøl Bæk.
Planområdet anvendes til bl.a. afgræsning med kreaturer og indgår i
almindelig landbrugsdrift. Området fremstår forholdsvist fladt, faldende fra vest mod øst fra ca. kote 4 m til kote 3 m DVR90. Midt i
lokalplanområdet findes en åben grøft, der afvander området til
Hejbøl Bæk.

Kort 1: Lokalplanområdets placering i Houstrup.

Planområdet fremtræder helt fladt.
Omkringliggende
områder

Lokalplanområdet ligger som en uudnyttet lomme ind i sommerhusområdet. Der er således sommerhusområder både nord, syd og
vest for lokalplanområdet. Sommerhusområderne består af en række udstykninger foretaget op igennem primært 70'erne og frem til
90'erne. Områdets sommerhusgrunde er ca. 1.200 - 2.500 m2 med
sommerhuse tilpasset den tid, hvor de er opført.
Houstrup er forholdsvist fladt men med en del større, tætte områder
med tæt fyrbeplantning.
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I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19.
januar 2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt.
2 nævnte område.

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL
1.1

Lokalplanen har til formål:

FORMÅL

at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til sommerhusområde,

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra bygherre, der ønsker at kunne udstykke og få opført sommerhuse i området.

at fastsætte bestemmelser omkring bebyggelsens udseende,
at sikre gennemgående stiforbindelser og større sammenhængende rekreative områder,
at sikre området mod stormflod.

Det er et ønske, at området kan udbygges med forskellige typer og
størrelser af sommerhuse.
Ifølge Varde Kommunes klimatilpasningsplan, er der en potentiel risiko
for at området kan blive oversvømmet ved et digebrud ved enten
Vesterhavet eller Ringkøbing Fjord. Lokalplanen skal derfor sikre, at
området ikke blive oversvømmet.

§ 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG
ZONESTATUS
MATRIKELOVERSIGT

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på Matrikelkortet, Bilag 1 og omfatter dele af matr.nr. 23d Lønne Præstegård, Lønne.
ZONEFORHOLD

2.2

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til sommerhusområde.
DELOMRÅDER

AFGRÆNSNING
Matrikelkortet viser et tilrettet matrikelkort, hvor der er indarbejdet en
teknisk ændring af skellet mod matr.nr. 31a, således lokalplankortet i
højere grad afspejler de fremtidige forhold.
Lokalplanområdet omfatter en ubebygget mark, afgrænset af mod
nord af Vestervang, mod vest af Søndervang, mod syd af 7 sommerhusgrunde samt Hejbøl Bæk mod øst.
Området udgør et areal på ca. 9,3 ha landbrugsjord.

2.3

Lokalplanområdet er inddelt i 3 delområder, som vist på bilag 3.
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§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
AREALANVENDELSE

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til sommerhusområde og
sammenhængende rekreative områder.

Lokalplanområdet skal anvendes til sommerhusområde med sommerhuse. De tre delområders forskellige anvendelser er alle en del af det
samlede sommerhusområde.

3.2

Delområde 1 må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, herunder
opholdsarealer, parkering mv.

Inddelingen i delområder, er foretaget ud fra den fremtidige anvendelse af områderne. Delområde 1 er den del af lokalplanområdet, der kan
udstykkes til sommerhusområde. Delområdet omfatter ikke de fælles
grønne områder og heller ikke de fælles veje og stier i området.

3.4

Delområde 2 må kun anvendes til grønt rekreativt område med
legeplads og lignende.

Delområde 2 omfatter et stort fælles, rekreativt område. Området er
udlagt ved lokalplanområdets sydlige grænse ved tilløbet til Hejbøl
Bæk og langs Hejbøl Bæk i den østlige del af planområdet.

3.5

Delområde 3 må kun anvendes til veje og stier med grønne indslag
som fx en åben grøft.

Delområde 3 omfatter vejarealerne, vendepladserne mv. og definerer
derved den grundlæggende struktur i lokalplanområdet.

§ 4. UDSTYKNING
4.1

Delområde 1 må kun udstykkes til sommerhusgrunde med et areal
på 1.251-2.500 m2 eller som storparceller med et areal på mere end
5.000 m2.

I delområde 1 må der udstykkes sommerhusgrunde til bebyggelse
med et areal på mellem 1.251 og 2.500 m2, fx som vist på Bilag 4, der
viser et muligt forslag til udstykning af området.

4.2

Delområde 2 og 3 må kun udstykkes som selvstændige ejendomme
og må ikke indgå som en del af sommerhusgrundene i delområde 1.

I forbindelse med udbygningen af området, vil der kunne sælges
"storparceller", der er grunde til videreudstykning, fx på 5-10.000 m2.
Storparcellerne må ikke bebygges førend de er videreudstykket til
grunde på 1.251-2.500 m2.
Fællesarealerne skal udstykkes som en eller to selvstændige ejendomme, der kan overtages af en grundejerforening efterfølgende for
at lette administrationen.
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§ 5. VEJE, STIER OG PARKERING
VEJADGANG

5.1

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Søndervang med én overkørsel, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag 3. Overkørslen
skal etableres i en afstand af minimum 100 m fra krydset Vestervang/Søndervang.

Der må etableres én overkørsel fra Søndervang til den nye stamvej til
lokalplanområdet. Samtlige nye grunde skal have adgang via stamvejen og de 6 boligveje, der forgrener sig ud fra denne.. Der må ikke etablere overkørsel til stamvejen, men alene til boligvejen, for at sikre den
samlede mest sikre trafikafvikling.

5.2

Der må til betjening af det grønne område etableres vejadgang fra
enten Vestervang eller Søndervang.

Udover adgangen til stamvejen, kan der også etableres én adgang til
det grønne område, således det bliver muligt at køre direkte ind på
området, fx i forbindelse med ren- og vedligeholdelse.

OVERKØRSEL

5. 3

Der må ikke etableres vejadgang til stamvejen fra sommerhusgrunde.

5.4

Der må kun etableres én overkørsel pr. grund.

Internt i lokalplanområdet skal de enkelte sommerhusgrunde have
adgang via boligvejene, hvorfra trafikken så ledes til stamvejen og
derefter til Søndervang.

VEJE

5.5

Veje i lokalplanområdet skal udlægges som private fællesveje.

5.6

Stamvejen fra Søndervang ind i lokalplanområdet skal udlægges i
en bredde af min. 8 m og anlægges med en kørebanebredde på
min. 6 m som grusvej.

5.7

Langs den nordlige del af stamvejen må der udlægges en grøft med
en bundbredde på 1 meter med en afstand fra kronekanten til kørebanekanten på min. 1 m, i princippet som vist på Lokalplankortet,
Bilag 3.

Grøften kan på én gang fungere som et landskabeligt, rekreativt element, samtidig med at den kan aflede overfladevand fra området.

5.8

Grøften må rørlægges de steder, hvor boligvejene tilsluttes stamvejen og skal forsynes med højvandslukke, hvor den passerer stormflodsdiget i delområde 2.

For at grøften i tilfælde af stormflod ikke skal føre vand ind i området,
er det nødvendigt, at der etableres en form for stormflodssikring, hvor
grøften passerer under stormflodsdiget, der omtales i § 8.

5.9

Boligveje i lokalplanområdet skal udlægges med en bredde på min.
6 m og anlægges med en kørebanebredde på min. 5 m.
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5.10

Der skal anlægges en vendeplads for enden af hver boligvej. Vendepladsen skal anlægges på en sådan måde, at en distributionsvogn kan vende.

5.11

Der skal sikres en 5 m bred vejadgang langs Hejbøl Bæk til brug ved
vandløbsvedligeholdelse.

Der skal fortsat være mulighed for vandløbsvedligeholdelse af bækken,
og der skal derfor sikres en vejadgang langs bækken.

5.12

Der skal sikre en min. 3 m bred vejadgang til den eksisterende bro
over Hejbøl Bæk, som vist på Lokalplankortet Bilag 3.

Vejadgangen over broen skal sikre, at der ved fremtidige udvidelser af
sommerhusområdet i Houstrup, fortsat er mulighed for at binde de
grønne områder sammen i et overordnet stisystem.

BELÆGNING AF VEJAREAL

5.13

Veje i lokalplanområdet skal fremtræde som grusveje.

OVERSIGTSFORHOLD

5.14

Der skal på de berørte grunde tinglyses deklaration omkring oversigtsarealer.
Oversigtsarealerne for lokalplanområdet fastsættes som følger;

BELÆGNING
Der vil kunne anvendes forskellige belægningstyper, fx nogle typer
stenmel, grus eller sandwichoverfladebehandling med brune sten.
OVERSIGTSFORHOLD
For at sikre gode oversigtsforhold, både internt i planområdet og ved
overkørsel til Søndervang, er der fastsat bestemmelser om oversigtsarealer og terrænreguleringer umiddelbart op til stamveje. Oversigtarealerne skal tinglyses ved deklaration på de enkelte grunde.

Ved ny adgang til Søndervang, samt ved tilslutningen af Søndervang og Vestervang, sikres følgende oversigtsarealer:
-

2,5m x 95 m målt i vejskellenes/udlægslinjernes skæringspunkt.

Ved vejtilslutninger mellem boligveje og stamvejen skal der sikres
følgende oversigtsarealer:
−

2,5m x 95 m målt i vejskellenes/udlægslinjernes skæringspunkt.

5.15

Indenfor oversigtsarealerne må der ikke findes bevoksning, anlæg
og lignende højere end 0,8 m, regnet i skæring af de to vejes midterlinje.

5.16

Terrænregulering indenfor oversigtsarealer skal holdes under 0,5 m
over vejmidten.
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STIER

5.17

Fra hver boligvej skal der etableres en stiforbindelse til enten offentlige veje eller til de grønne fællesarealer i delområde 2, i princippet
som vist på Lokalplankortet, Bilag 3.

5.18

Stier skal udlægges med en principiel placering som vist på Lokalplankortet, Bilag 3, og med en bredde på min. 3 m og anlægges
med en bredde på min. 1,8 m.

Der er mulighed for, at lokalplanområdets stier kan forbindes med det
eksisterende stisystem i Houstrup og udføres i materialer som områdets veje.

Stier skal gives et udseende som grusveje eller trampestier, som har
et naturligt udseende.

Stierne skal sikre adgang fra sommerhusgrundene til de grønne områder i lokalplanområdet, men også adgang til den øvrige del af
Houstrup og det eksisterende stisystem, der omgiver lokalplanområdet.

PARKERING

5.19

5.20

Til sommerhuse skal der på den enkelte sommerhusgrund etableres
parkering i overensstemmelse med følgende norm:
Etagereal

P-båse

<150 m2

Min. 2

150-200 m2

Min. 3

>200 m2

Min. 4

Parkering skal etableres som en integreret del af den enkelte sommerhusgrund.

PARKERING OG STIER
Der skal anlægges min 2 parkeringsbåse ved det enkelte sommerhus,
så parkeringen undgås på veje internt i lokalplanområdet.
For særligt store boliger over 150 m2 skal der etableres en ekstra parkeringsplads, således der etableres 3 eller flere parkeringspladser pr.
sommerhus.
Det er et velkendt fænomen, at sommerhuse udlejes til 2 eller flere
familier, der sammen lejer et sommerhus. Der kan derfor opstå et behov for flere parkeringsbåse.
En garage eller carport medregnes som parkeringsplads.

§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG
PLACERING
DELOMRÅDE 1

6.1

I delområde 1 må der kun opføres bebyggelse på grunde med et
areal på 1.251-2.500m2.

BEBYGGELSENS PLACERING
Lokalplanen giver mulighed for udstykning af storparceller til videreudstykning. Disse storparceller må ikke bebygges førend de er videreudstykket.

AFSTAND TIL SKEL
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6.2

Nye sommerhuse og annekser skal placeres min. 5 m fra skel. Den
indbyrdes afstand mellem sommerhus og anneks må ikke overstige
8 m.
BEBYGGELSESPROCENT

6.3

Nye sommerhuse skal min. placeres 5 m fra skel. Udover lokalplanens
bestemmelse omkring bygningers placering til skel, skal bygningsreglements bestemmelser fortsat overholdes. Såfremt der anvendes stråtag eller andre materialer, med en øget fare for brandspredning, vil
Varde Kommune kunne stille krav om at disse placeres længere væk fra
skel end 5 m.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte sommerhusgrund i delområde 1 må ikke overstige 15 %.
BYGNINGSHØJDE

6.4

Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 1 etage, dog maksimalt 5
m over eksisterende terræn.
MINDRE OG SEKUNDÆRE BYGNINGER, TERRASSER OG PLANKEVÆRK

6.5

Til hver bolig må der maksimalt bygges 1 fritliggende, sekundær
bygning eller anneks med et bruttoetageareal på maksimalt 25 m2.

6.6

Fritliggende, sekundære bygninger, shelters og andre faste konstruktioner skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel og sti og minimum 5 m fra bolig- og stamveje.

6.7

Fritliggende, sekundære bygninger, shelters og terrasser skal i deres
helhed placeres mindre end 8 m fra det enkelte sommerhus og må
ikke etableres med gulv/dæk højere end sommerhusets sokkelkote.

6.8

Skraldespandsstativer og postkasser er ikke omfattet af §§ 6.6 og
6.7.

Det er ikke hensigten, at lokalplanområdet skal bebygges med mange
mindre tilbygninger, udhuse, skure, garager og andet. Der er derfor
fastsat begrænsninger på disse sekundære bygningers størrelse, antal
og placering.
Ved en fritliggende bygning, forstås der i dette sammenhæng bygninger, der ikke er direkte sammenbygget med sommerhuset.

DELOMRÅDE 2 OG 3

6.9

I delområde 2 må der opsættes legeplader, grillhytter og lignende
bygninger til rekreative formål.

6.10

Der må ikke opføres udsigtstårne eller udsigtsplatforme, og der må
ikke opsættes master.

6.11

I delområde 3 skal der reserveres areal til fælles posthåndtering, i
princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag 3.

Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune
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6.12

I delområde 3 kan der indpasses andre fællesanlæg for hele lokalplanområdet, fx affaldshåndtering og lign.

§ 7. BEBYGGELSENS
YDRE FREMTRÆDEN
DELOMRÅDE 1
Facader

ARKITEKTUR
Bebyggelse i lokalplanområdet skal generelt enten opføres i træ eller
som muret hus - to typiske byggematerialer i Houstrup.

7.1

Al bebyggelse og øvrige faste konstruktioner skal enten udføres
som blank mur, pudset eller vandskuret mur, med træbeklædning
eller som kombination mellem de nævnte materialer.

7.2

Pudsede eller vandskurede facader skal fremtræde i enten hvid eller
i en jordfarve, defineret ved en NCS-farvekode indeholdende min.
30 % sort.

Jordfarverne er defineret ud fra NCS-farveskalaen, hvor de er begrænset til de mest mørke, indeholdende mere end 30 % sort.

7.3

Facader i brædder af træ skal fremtræde sorte eller i en afdæmpet
jordfarve, defineret ved en NSC-farvekode indeholdende min. 30 %
sort.

Enkeltstående bygningsdele - større eller mindre - må gerne fremtræde i andre farver og materialer end facaden, for at tilføre noget til bygningens arkitektur.

7.4

Mindre bygningsdele som fx inddækninger, vinduer, døre, stern og
lign. er undtaget bestemmelserne i §§ 7.3.

7.5

Sekundære bygninger og annekser skal udføres i samme materiale
som sommerhuset eller i træ.

7.6

Træbeklædning skal udføres i brædder af træ af minimum 2 cm
tykkelse.

De omkringliggende sommerhuse ligger typisk gemt inde i beplantningen, og fremtræder generelt meget afdæmpede i deres farvevalg.
Det er også ønsket for dette område, at de mest markant farve dæmpes ned, så der kun anvendes jordfarver.

Vinduer

7.7

Vinduer skal udføres i træ eller træ/alu. *

7.8

Bestemmelserne i § 7.7 gælder ikke for terrassedøre, ovenlysvinduer
eller andre døre.
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*Såfremt bebyggelsen har tilhørende indendørs swimmingpool, kan
der søges om dispensation til at bruge plasticvinduer. Plasticvinduer
skal derefter bruges i hele den pågældende bebyggelse for at sikre et
ensartet udtryk. Plasticvinduerne skal være lavet i et UV-bestandigt
materiale, således det ikke henfalder over tid, da der ikke er mulighed
for større vedligeholdelse af plastikvinduer.
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Plasticvinduer må ikke udføres med karme (rød) bredere end 45 mm,
rammestykker (grøn) bredere end 60 mm, poster (blå) bredere end 50
mm og sprosser (lilla) bredere end 30 mm.
Vinduets bestanddele i
forhold til dets udtryk

Tage

7.11

Tage skal enten være tegl, fibercement, beton eller tagpap. Tegl skal
fremtræde i naturmaterialets egen farve eller som sort eller rød,
defineret ved NSC-farvekode S3050Y60R,
S4040Y70R eller S3040Y70R +/- 10%.
Fibercement, beton og tagpap må kun anvendes i sort

7.12
7.13

Tage skal fremtræde matte og må ikke have en glansværdi på mere
end 10, testet efter ISO 2913 metoden fra 1994.

Solceller skal integreres i tagfladen.

Solfangere og solcelleanlæg skal indpasses i bygningens arkitektur,
placeres plant med tagfladen og integreres i tagfladens konstruktion.
Eksempler på røde tagsten for området.
DELOMRÅDE 2

7.14

Legeplader, grillhytter og lignende bygninger til rekreative formål
skal udføres i træ.

7.15

Der må i delområde 2 ikke anvendes trykimprægneret træ, maling
eller andre stoffer, som påvirker miljøet negativt.
S3050Y60R
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PARABOLANTENNER, SKILTE OG MARKISER

7.16

Navne- og husnummerskilt skal opsættes på den enkelte ejendom.
Skiltene må ikke være større end 30 x 30 cm.
Herudover må der ikke etableres nogen form for skiltning eller reklamering.

7.17

Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsætte mere end 1 m
over jorden, skal fremtræde sorte og må ikke opsættes, hvor de er
synlige fra veje og naboejendomme.

§ 8. UBEBYGGEDE AREALER
BEPLANTNING OG HEGNING

8.1

Hegn i skel skal være levende hegn, bestående af fritvoksende egnstypiske, ikke-invasive planter.

8.2

Mod Søndervang og Vestervang skal der på de enkelte grunde etableres et min. 3 m bredt levende hegn, bestående af fritvoksende
egnstypiske, ikke-invasive plante, der ikke må klippes ned til en
højde lavere end 2,5 m over eksisterende terræn.

Lokalplanområdet skal i lighed med de øvrige sommerhusområder i
Houstrup have et meget grønt præg, hvor det er de store træer der
dominerer oplevelsen af området. Der må derfor ikke opsættes plankeværk som skel, men der skal i stedet anvendes levende hegn, der kan
sammensættes af flere forskellige plantetyper.

FÆLLESAREALER

8.3

Fællesarealer i delområde 2 skal henligge som græsarealer med
legeplads og andre rekreative installationer som fx fodboldbane,
grilhytte og andet.
PLANKEVÆRK, BEFÆSTNING MM.

8.4

Der må kun opsættes plankeværk i direkte sammenhæng med de
udendørs opholdsarealer.

8.5

Maksimalt 30 % af grunden må befæstes, og overfladevand skal
nedsives på egen grund og må ikke ledes til kloak.

8.6

Der må ikke anvendes granitskærver i grå eller mørke nuancer.

Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune
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8.7

Der må ikke etableres murede søjler, opføres portaler eller lignende
ved indkørslen til grunden eller bebyggelsen.
TERRÆNREGULERING

8.8

I delområde 1 må der ikke foretages terrænreguleringer på mere
end +/-0,25 m i forhold til det eksisterende terræn.

Dige
8.9

I delområde 2 skal der etableres et dige med en topkote på 4.254.50 m DVR90.

8.10

Diget skal etableres på en sådan måde, at det omgiver hele lokalplanområdet, i princippet som vist på Lokalplankortet, Bilag 3.

8.11

Der skal etableres stormflodslukke, hvor den åbne grøft fra delområde 1 passerer diget.

8.12

Der skal etableres stipassager over diget.

Ifølge klimatilpasningsplanen er der en potentiel risiko for at lokalplanområdet vil kunne blive oversvømmet via Hejbøl Bæk, ved et digebrud ved enten Vesterhavet eller fra Ringkøbing Fjord. Der stilles
derfor krav i lokalplanen til, at der etableres et stormflodsdige. Dige
skal placeres i det grønne område og må derfor gerne indgå som en
del af de rekreative installationer i området, fx som cykelbane eller
tilskuerplads ved en boldbane.

8.13

Stipassager over digerne skal etableres i en bredde af min. 1,5 m og
med en hældning, der ikke overstiger 1:3.

Dige skal omgive hele lokalplanområdet mod syd, øst og nord, således
der ikke løber vand ind i lokalplanområdet "bagfra".

AFFALD

Diget vil få en højde på ca. 10-20 cm ved Søndervang og en højde på
ca. 1-1,5 m ved Hejbøl Bæk

8.14

Skraldespande og lignende skal afskærmes. Afskærmningen skal
udføres i samme farver og materialer som den øvrige bebyggelse på
grunden eller i sort bræddebeklædning i træ.
OPLAG

8.15

Der må ikke etableres udendørs oplag grus, affald og lignende.

8.16

Større både og uindregistrerede motorkøretøjer og campingvogne
o. lign. må ikke henstilles på ejendommens ubebyggede arealer.
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Lokalplanen fastsætter krav til udseende og materialevalg for afskærmningen, for at sikre, at stativer mv. passer sammen med den
øvrige bebyggelse på grunden.
Renovationsselskabet vil kunne stille supplerende krav, fx om fastbelægning, opstamning af træer og buske, eller tilsvarende krav i forhold
til tilgængeligheden.
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§ 9. TEKNISKE ANLÆG
9.1

Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn.

9.2

Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer samt i ledningstracéet langs vejene.

9.3

Transformatorstationer skal placeres i umiddelbar tilknytning til vej
eller indenfor vejarealet.

9.4

Der må ikke opsættes solfangere eller solcelleanlæg andre steder
end på bygningernes tage.

§ 10. FORUDSÆTNINGER FOR
IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE
Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug før:

FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING

Der er etableret afskærmning af skraldespande, jf. § 8.14.

Bebyggelsen må ikke tages i brug, før der er etableret de fælles anlæg,
der er nødvendige for husene i området, både for det enkelte hus men
også for hele området.

Der er etableret det fornødne antal parkeringspladser, jf. § 5.21-5.22.
Det enkelte sommerhus er tilknyttet kloaknettet
Der er etableret fælles posthåndtering, jf. § 6.11

Til den enkelte bolig skal der etableres både parkering og afskærmning, mens der for hele området skal laves veje, diger og fælles posthåndtering.

Der er etableret et dige jf. §§ 8.9-8.13.
Vejene i området er anlagt efter et godkendt vejprojekt.

§ 11. GRUNDEJERFORENING
11.1

Der skal etableres en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af sommerhusområder udstykket indenfor lokalplanområdet, fra matr.nr. 23d Lønne Præstegård, Lønne.
Grundejerforeningens skal oprettes senest, når der er bygget 6 huse
i lokalplanområdet.
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11.2

Grundejerforeningen skal tage skøde på og forestå etablering, drift
og vedligeholdelse af de i § 5 omtalte vejarealer og fællesarealer i
delområde 2 og 3.

11.3

Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Varde Kommune.

§ 12. RETSVIRKNINGER
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens 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 dispensation
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 uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse.
I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når
ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om
planlægning.
Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune
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VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget er endeligt vedtaget i henhold til §27 i lov om planlægning
Varde Byråd den 18. april 2018.

På byrådets vegne

Erik Buhl Nielsen
Borgmester
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Mogens Pedersen
Kommunaldirektør
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MINDRETALSUDTALELSE
Ved Byrådets behandling af forslag til lokalplanforslag 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup d. 16. januar 2018 meddelte
Niels Christiansen (C) at han ønsker en mindretalsudtalelse offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.
Niels Christiansen (C) ønsker følgende mindretalsudtalelse offentliggjort sammen med lokalplanforslaget:

Niels Christiansen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Varde Byråd, vil gerne foreslå, at grundstørrelserne ikke bliver på mindre end 1.500 kvm.
Mindretalsforslaget er med baggrund i et ønske om, at der ikke sker en uhensigtsmæssig og for tæt bebyggelse på stedet, og at sommerhusområdet derved kan
blive givet de bedste betingelser for at fremstå som et område, hvor der er prioriteret god plads og kvalitet. Områdets naturindhold vil på samme tid have gavn
af lidt større grunde end de i lokalplansforslaget nævnte arealstørrelser. I den forbindelse skal der erindres om tidligere Blaabjerg Kommunes overordnede
turismepolitik, der ligeledes søgte at undgå de helt små sommerhusgrunde på under 1.500 kvm.

Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune
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REDEGØRELSE
overensstemmelse med kommuneplanens rammer.

FORHOLD TIL ANDRE PLANER
LOKALPLAN
Lokalplanområdet er ikke omfattet af lokalplaner forud for vedtagelse af nærværende lokalplan.
KOMMUNEPLAN

Kort 2: Udsnit af kommuneplanens rammekort
Hovedstruktur

Kommuneplan 2017 Varde Kommune
Rammebestemmelser

Byroller

I kommuneplanens hovedstruktur er Nymindegab, som området
hører under, udpeget som en by med potentiale inden for turisme.
Lokalplanen giver mulighed for at opføre sommerhuse indenfor
lokalplanområdet.

Klimatilpasning

Lokalplanområdet ligger i et område, der i følge klimatilpasningsplanen er i risiko for at blive oversvømmet, primært fra Ringkøbing
Fjord.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og kommuneplanens hovedstruktur.
Enkeltområde

Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 13.02.S04, der
ifølge kommuneplanens rammedel må anvendes til sommerhusområde. Der må i området bygges i op til 5 m's højde med en bebyggelsesprocent på 15 %.
Lokalplanområdet omfatter desuden en del af rammeområde
13.02.R12, der er udlagt til grønt, rekreativt område. Lokalplanens
afgrænsning af delområder og deres anvendelse er foretaget i

Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune
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REDEGØRELSE
problemer i forhold til forsyningssikkerheden i forsyningsområdet.
VARMEFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet er ikke omfattet af fjernevarmeforsyning og
opvarmningen sker derfor gennem individuelle varmeanlæg.
SPILDEVANDSPLAN
Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Regnvand forventes at skulle nedsives på egen grund og spildevand skal
ledes til spildevandskloak.
RØRLAGT VANDLØB
Igennem lokalplanområdet findes et rørlagt offentlig vandløb, der
afvander store dele af det øvrige sommerhusområde i Houstrup.
Ved lokalplanens realisering skal vandløbet forlægges, således de
afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke
forringes.

Kort 3: Udsnit af kommuneplanens klimatilpasningsdel
Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres et stormflodsdige,
der kan klare hændelser svarende til en 20 års-hændelse ifølge
udpegningen i klimatilpasningsplanen.
Vandplaner

Hejbøl Bæk er ifølge kommuneplanen udpeget i Vandplanerne,
som et vandløb med god økologisk tilstand.
Vandløbsmyndigheden skal løbende sørge for vandløbsvedligeholdelse af bækken, i overensstemmelse med det gældende vandløbsregulativ. I forbindelse med vandløbsvedligeholdelse, er det
lodsejernes opgave, at bortskaffe eventuelt opgravet materiale.
VANDFORSYNINGSPLAN

Kort 4: Udklip fra vandløbsregulativet vedr. det private, rørlagte
vandløb igennem lokalplanområdet.

Lokalplanområdet forsynes med vand fra Klinting Vandværk. Udvikling af området til sommerhusområde forventes ikke at skabe
Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune
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REDEGØRELSE
strømmen).

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING

Ringkøbing Fjord er en stor lavvandet brakvandsfjord, der er omgivet af blandt andet meget store strandengsarealer, især ved Værnengene og Tipperne, der danner en halvø ud i den sydlige del af
fjorden. Strandengene på Tipperne er en af landets vigtigste ynglepladser for kystfugle. Desuden raster et meget stort antal svømmeænder i området forår, efterår og i milde vintre. I habitatområdets sydvestligste del er der klitarealer ud mod Vesterhavet.

MILJØVURDERING
Der er foretaget en screening efter Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter, 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. § 10, stk. 2 i Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Gæsterne i de nye sommerhuse vil sandsynligvis benytte klit- og
strandarealerne langs Vesterhavet og Nymindestrømmen. Desuden vil nogle af sommerhusgæsterne muligvis besøge Værnengene og Tipperne, der ligger 5-6 km nord for sommerhusområdet.

I screeningen er der fokuseret på, at der oprettes et nyt sommerhusområde omgivet af eksisterende sommerhuse. Der er desuden
fokuseret på, at området henligger som en bar mark uden væsentlige landskabelige eller naturmæssige interesser tilknyttet.

Varde Kommune skønner, at en eventuel øget slitage i klitterne på
grund af den ekstra færdsel fra gæsterne i de ca. 40 nye sommerhuse vil være helt ubetydelig, og at der derfor ikke vil ske en forringelse af de naturtyper, der ligger til grund for områdets udpegning
som internationalt naturbeskyttelsesområde.

Screeningsskemaet foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres ved Plan og Vækst, Varde Kommune, samt ses på Varde
Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk.

Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i
området, og vurderer, at lokalplanens realisering ikke væsentlig vil
påvirke yngle- og rastområderne for bilag IV-arter.

INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE
– NATURA 2000
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan
betyde:
-

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 habitatdirektivets bilag
IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Lokalplanområdet ligger ca. 3,5 km fra nærmeste Natura 2000område (EF-Habitatområde nr. 62, Ringkøbing Fjord og NymindeLokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune

PLANLOVEN
Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende i landzone uden for kystnærhedszonen. Hele lokalplanområdet overføres til sommerhusområde.
JORDFORURENINGSLOVEN
Der er ingen kendt jordforurening eller formodning om jordforurening i lokalplanområdet.
Der er ingen formodning om lettere forurening. Derfor er hele
lokalplanområdet undtaget områdeklassificeringen.
VEJLOVEN
Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning,
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REDEGØRELSE
befæstelse, afvanding mv.

virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves.

Der skal søges om tilladelse til etablering af overkørsel til det grønne område, samt til de enkelte parceller.

I henhold til Landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves ved
erklæring fra en praktiserende landinspektør.

Stamveje og boligveje udlægges som private fællesveje.
LOV OM POSTBEFORDRING
MUSEUMSLOVEN
I forbindelse med jordarbejder, f.eks. 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 museumsloven.
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 anlægsarbejdet 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 arkivalske kontrol og evt. en
mindre forundersøgelse med en udtalelse om, hvorvidt eventuelle
anlægs- og byggearbejder indebærer risiko for ødelæggelse af
væsentlige fortidsminder, og om det vil være nødvendigt at gennemføre arkæologiske undersøgelser, inden anlægs eller byggearbejdet gennemføres.

Ifølge § 11, stk. 2 i bekendtgørelse om lov om postvirksomhed og
postbefordring skal der ved udstykning af fritidshusområder afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg.
Der er i lokalplanen udlagt areal til dette ved adgangen til lokalplanområdet.
NATURBESKYTTELSESLOVEN
Lokalplanområdets delområde 2 grænser op til et §3-registeret
moseareale. Det anvendelsen af delområde 2 til fælles grønt område skal foretage på en sådan måde, at det ikke ændre tilstanden i
moseområdet.

TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE
Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra vedkommende myndighed.

SERVITUTTER

Viser en forundersøgelse, at der findes fortidsminder på arealet, vil
disse skulle udgraves på bygherres regning. Der er dog mulighed
for at søge tilskud hos Kulturstyrelsen, når der er foretaget en forundersøgelse.

Området er pålagt en række servitutter og begrænsninger af forskellig karakter-

LANDBRUGSPLIGT

Der er ikke tinglyst andre servitutter af betydning for lokalplanens
realisering. Der kan være tinglyst andre servitutter, der har betydning for den enkelte grundejer.

Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens
Lokalplan 13.02.L01 – Varde Kommune

Der er den 5/5 1982 og den 16/8 2006 er der tinglyst en krydsende
vandledning. Vandledningen er beliggende i det grønne område
og får ingen betydning for lokalplanens realisering.
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Maj 2017
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Resumé af indkomne bemærkninger i forbindelse med høring af
Forslag til Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang
og Vestervang i Houstrup, samt Byrådets vurdering af disse.

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved
Søndervang og Vestervang i Houstrup, har Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende:
1.
2.
3.
4.

Stine Hansen, Banedanmark (modtaget 26.01.2018)
Hejbøl grundejerforening (indkommet 20.02.2018)
Winnie Madsen (indkommet 04.02.2018)
Grundejerforeningen Guldvangen (indkommet 05.03.2018)

Emne 1
Banedanmark har modtaget lokalplanforslaget og der var ingen bemærkninger.
Byrådets vurdering:
Ingen bemærkninger
Afledte justeringer:
Ingen justeringer
Emne 2
Der er indkommet bemærkninger fra Grundejerforeningen Hejbøl i Houstrup. Første emne omhandler
indkørsel til området. GH mener at indkørsel skal være fra Vestervang-vejen. De mener ikke at
sommerhusområdet bør bruge grundejerforeningens veje og arealer. De mener ikke Søndervangvej
med rimelighed skal udsættes for den øgede trafik og støj. Ydermere vil indkørsel fra Vestervang-vejen
også betyde, at man ikke behøver at indlede forhandlinger med GH omkring vejvedligeholdelse.
GH er kritiske overfor det udlagte område pga. der skal laves afværgeforanstaltninger før området kan
tages i brug. GH er bekymrede for hvor det vand der holdes ude af digerne i lokalplanområdet i tilfælde
af stormflod og digebrud ledes hen.
GH er bekymrede for afvanding af området gennem det rørlagte vandløb der er på området nu. De
ønsker en plan og fornyet høring, hvis vandløbet indrettes med en ny rørføring.
GH er bekymrede for afledning af overfladevandet mod syd i lokalplanen. De gør samtidig opmærksom
på at grøften imod nord ikke er tiltænkt det nye sommerhusområde.
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GH udtrykker bekymring omkring grundstørrelserne. På baggrund af en forventning om relativt store
sommerhuse, ønsker GH at grundstørrelserne ikke må være mindre end 1.500kvm og ikke som nu en
minimumsstørrelse på 1.251 kvm. Desuden mener GH at bebyggelsesprocenten på 15% er højt,
sammenlignet med den seneste udstykning ved Lønne langs skinnecykelterrænet.
GH protestere imod at der etableres gadebelysning i området. Ingen sommerhusområder i
Houstrup/Lønne- området har i dag gadebelysning.
GH vil godt have at samtlige sommerhuse ud imod Vestervang skal have stråtag. I dag har alle
sommerhuse med skel imod Houstrupvej, Søndervang og Vestervang pligt til at have stråtag.
GH anbefaler at der bliver etableret en bred randbeplantning som hegn mod vej. Øvrige bebyggelser i
området har en randbeplantning på ca. 5 meter. Det bør gælde samme minimumskrav for det nye
sommerhusområde og på alle af arealets fire sider.
Byrådets vurdering:
Det er forvaltningens vurdering at vejadgangen skal fastholdes fra Søndervang. Forvaltningen vurderer at
kommunen med tildeling af vejret ikke ændrer på vejens udlagte dimensioner, men udelukkende tildeler
udstykningsområdet vejret til en del af vejen, ca. 120m.
Forvaltningen er opmærksom på, at tildelingen af vejret vil have konsekvenser for den daglige brug af
vejen, idet antallet af brugere på strækningen mellem kommunevejen Vestervangvej og adgangen til
udstykningsområdet vi stige. Vejen må dog anses for dimensioneret hertil.
Kommunen vurderer at det er den mest hensigtsmæssige i planmæssige og trafikale henseende.
Det forventes at afledning af vand fra evt. digebrud ved Ringkøbing Fjord, vil have minimal effekt på de
omkringliggende områder. Da vandet i givet fald vil oversvømme store arealer vil det ikke give en
målbar forskel andre steder, at et mindre område er beskyttet mod oversvømmelse.
Det præciseres i lokalplan, at det rørlagte vandløb skal dimensioneres, så der ikke opstår problemer
med afvanding.
Bebyggelsesprocent på max. 15 er i overensstemmelse med KP rammen for området. Minimum
grundstørrelse holdes på 1.251 kvm. Der er således mulighed for at bygge at bygge 1251x0,15 kvm pr.
grund.
Gadebelysning udskrives af lokalplanen.
Der bliver ikke stillet krav om stråtag, da bebyggelsen i stedet skal ligge bag beplantning. Det indskrives,
at der skal etableres beplantning ud imod Søndervang og Vestervang.
Afledte justeringer:
Det er præciseret på s. 21 i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal forlægges således at de
afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes.
I § 8.2 er det skrevet ind i lokalplanen, at der skal etableres et 3m bredt levende hegn, som ikke må
klippes til at være lavere end 2,5m over eksisterende terræn.
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Emne 3
Der er indkommet bemærkning fra de nærmeste naboer Winnie og Johannes Madsen. De har ingen
indvendinger mod udvidelse af sommerhusområdet. De gør dog opmærksom på at det vil være mest
hensigtsmæssigt at benytte Houstrupvej/Vestervang som tilkørselsvej under byggemodning og i
byggeperioden. Det anbefales, da Lønnehedevej er en smal vej, som har bløde rabatkanter og den vil
derfor ikke have godt af den ekstra trafik.
Byrådets vurdering:
Der foretages ikke nogen justeringer i lokalplanen.
Afledte justeringer:
Ingen justeringer.
Emne 4
Der er indkommet høringssvar fra Grundejerforeningen Guldvangen i Lønne. De påpeger at det er
vigtigt at inddrage afvandingsforholdene fra hele området og at afvandingen af den påtænkte nyudstykning fortsat kan foregå direkte til Hejbøl bæk, uden at belaste de afvandingssystemer som
betjener de øvrige områder, vest for den påtænkte ny-udstykning.
GG opfordrer til at Kommunen ser på hele Houstrup/Lønne området så hele området stormflodssikres,
og ikke kun den planlagte udstykning. ’
I forbindelse med det planlagte dige påpeger GG at der må tages hensyn til de omkringliggende områder
og sikres at det ikke vil bidrage til ekstraordinær forøget vandstand i området.
Byrådets vurdering:
Det indskrives at ved lokalplanens realisering skal vandløbet forlægges, således at de afvandingsmæssige
forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes. Behovet for undersøgelse af hele
Houstrup/Lønne vil blive fastlagt i en afvejning med andre problematikker i klimatilpasningsplanen.
Afledte justeringer:
Det er præciseret på s. 21 i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal forlægges således at de
afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes.
Øvrige bemærkninger
I forbindelse med den offentlige høring er forvaltningen blevet opmærksomme på, at stien langs
vandløbet i lokalplanen gerne skal opbygges så stærkt at den kan bære Vej og Parks maskiner uden at
der skal opstå en ekstraudgift efterfølgende til reetablering. Lodsejerne skal desuden bortskaffe
eventuelt opgravet materiale fra vandløbsvedligeholdet. Houstrup vandledning er et offentligt udpeget
vandløb. Lokalplanen nævner desuden at regnvand skal nedsives på egen grund, men Vej og Park
påpeger at grundvandsstand om vinteren i området vil kunne give problemer med stående vand på
terræn i lange perioder.
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Byrådets vurdering:
Der skal indføjes ændringer i lokalplanen, så området bliver sikret imod stående vand. Stien for
vedligehold af vandløbet præciseres ikke yderligere i lokalplanen. Det præciseres i lokalplanen at
lodsejere skal bortskaffe eventuelt opgravet materiale fra vandløbsvedligeholdet.
Afledte justeringer:
Det er præciseret på s. 21 i lokalplanen, at det rørlagte vandløb skal forlægges således at de
afvandingsmæssige forhold for de øvrige sommerhusområder ikke forringes.
Det er præciseret på s. 21 at lodsejerne skal bortskaffe eventuelt opgravet materiale i forbindelse
med vandløbsvedligeholdelse.
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Til Varde Kommune
Banedanmark har modtaget forslag til lokalplan 13.02.L01 - Sommerhusområde ved Søndervang
og Vestervang i Houstrup.
Banedanmark har ingen bemærkninger til planen.
Med venlig hilsen
Stine Hansen
Skov- og Landskabsingeniør
Arealforvalter
Banedanmark
Teknik
Vejlevej 5
7000 Fredericia
M: 4186 4027
stha@bane.dk
www.banedanmark.dk

Fra: noreply@erst.dk [mailto:noreply@erst.dk]
Sendt: 24. januar 2018 23:20
Til: Banedanmark Post
Emne: Meddelelse om statusskift i plan i Plandata.dk

Der er blevet indberettet ændringer til Plandata.dk, og nedenstående plan har gennemgået
et statusskift:
PlanId: 4049544
Kommune: Varde
Plantype: lokalplan
Planstatus: forslag
Plannummer: 13.02.L01
Plannavn: Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup
Forslagsdato: 16-01-2018
Startdato for høringsperiode: 26-01-2018
Slutdato for høringsperiode: 09-03-2018
Generel anvendelse: sommerhusområde
Link til plandokumentet: null
Planen er sendt i forslag.
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Bodil Tang Kristensen
planogby
Finn Dypping; Ida Knudsen; Bente og Erling Nielsen; Hans Erik Olesen
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Høringssvar Lokalplan Søndervang-Vestervang feb 2018.docx

Hermed fremsendes høringssvar til forslag til lokalplan 13.02.L01 for sommerhusområde
ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.
På vegne af grundejerforeningens bestyrelse
Ved "Hejbøl" Houstrup
Bodil Tang Kristensen
Formand,

Houstrup d. 20.2.2018.

Lokalplan 13.02.L01 Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.
Hermed følger høringssvar fra Grundejerforeningen ” Hejbøl” i Houstrup.
Grundejerforeningens bestyrelse har med stor interesse gennemlæst lokalplanforslaget, og skal
indledningsvis bemærke, at der i § 11 er anført, at der skal etableres en grundejerforening senest
efter opførelse af 6 huse. Der er samtidig på planen jvf. § 5. forudsat indkørsel til området fra
Søndervang-vejen – hvilket er en privat vej, der hører under ”Hejbøl” grundejerforening. Derfor
må adgangsvejen til det nye sommerhusområdet ændres, så indkørsel til området bliver fra
Vestervang-vejen. Hejbøl Grundejerforening vil samtidig påpege, at det ikke er naturligt, at
vejadgang skal ske via vores grundejerforenings veje og arealer. Vestervang-vejen rummer i
forvejen et antal ind og udkørsler fra de tilstødende sommerhusarealer og har en bredde, der gør
det naturligt, at have tilkørsel også for dette nye sommerhusområde fra Vestervang-vejen. Hejbøl
Grundejerforening kan ikke se rigtigheden i at Søndervang-vejens nuværende sommerhuse skal
udsættes for den øgede trafik og støj, som vejadgang via Hejbøl Grundejerforenings vejnet vil
medføre. Hertil kommer at der ved vejadgang direkte fra Vestervang-vejen ikke skal indledes
forhandlinger mellem de to grundejerforeninger om bidrag til vejvedligehold udenfor det nye
sommerhusområde.
Herudover har vi følgende bemærkninger:
Det nye område skal ifølge forslaget stormflodssikres med et dige syd, øst og nord for området.
Det er vist også helt nødvendigt, og i den forbindelse er det da positivt, at der skal etableres stipassager over diget. Hejbøl Grundejerforening finder det betænkeligt, at udlægge et nyt
sommerhusområde det givne sted, når det kræver disse store afværgeforanstaltninger. Hejbøl
Grundejerforening ser gerne oplyst af kommunen, hvor det vand, som ved stormflod ikke kan løbe
ind i det nye sommerhusområde på grund af digerne, i stedet vil søge hen.
Afvanding: Vi ser med bekymring på afvanding af området, idet det rørlagte vandløb jo afvander
en del af det øvrige sommerhusområde i Houstrup. Det er beskrevet i forslaget, at dette vandløb
forventes omlagt, ved lokalplanenes realisering! Vi må gøre opmærksomt på, at hele området er
hårdt belastet af vand – stormflodsdige eller ej i den nye udstykning. Kun hvis ”omlagt” blot
betyder nye rør i nuværende placering, så har vi ikke indvendinger. Men hvis omlagt betyder en
anden type afvanding og/eller anden placering, så vil vi bede om, at der sker fornyet høring, da vi
ikke har mulighed for at forholde os til en ændring, når den ikke er beskrevet i det foreliggende
lokalplansforslag.
Vi finder det heller ikke i forslaget beskrevet, hvorledes afvandingen skal ske generelt og specielt i
områdets sydlige del. De private sommerhuse i Hejbøl har på den strækning mod nord ind mod

det påtænkte sommerhusområde en privat grøft, som leder overfladevandet væk. Den grøft er
ikke tiltænkt til betjening af det nye sommerhusområde.
Grundstørrelser og bebyggelsesprocent: Selve udstykningsområdet beskrives som et område med
et varieret udbud af byggegrunde, men som vi ser det, vil det blive et meget tæt bebygget
område, hvis vi forestiller os, at flere grunde kun er på 1.200 kvm. – samtidig er vi bekymrede for
storparceller, hvis dette kan resultere i meget store sommerhuse til mange familiers brug på en
gang. Ved et sådan brug vil områdets traditionelle sommerhuspræg skades. Hertil kommer, at vi
ikke kan se rigtigheden i at gå op på en bebyggelsesprocent på 15 %, da den tilsvarende
procentsats i vort område samt i den seneste udstykning ved Lønne langs skinnecykelterrænet
begge steder er på 10 %, hvor der i sidstnævnte område endda er en minimumsgrundstørrelse på
1.500 kvm. En udstykning i Lønne som i dag fremstår meget kompakt med store huse på små
grunde. Illustrationen i lokalplanen på side 4 med forslag til bebyggelse viser også særdeles
tydeligt, at der her gerne ses etableret en meget tæt bebyggelse. Hvis sommerhusområdet bliver
bebygget meget tæt og med meget store huse, fjerner man udfoldelsesmulighederne og den fred
og ro, de fleste søger netop i et sommerhus. Vi finder, at de 1.200 kvm., som er nævnt som
minimumsstørrelse, er et levn fra dengang mange sommerhuse også var relativ små. I dag er
sommerhusene i en anden størrelse og klasse og vi finder, at det vil være uhensigtsmæssigt for
områdets samlede udtryk, hvis grundstørrelserne bliver på mindre end 1.500 kvm. Vi forudsætter
også, at vej- og fællesarealerne ikke indgår i de enkelte grundes arealstørrelser.

Belysning: Der er beskrevet i § 5.14, at der kun må etableres lygtepæle langs stamvejen. Vi må på
det kraftigste protestere imod, at der overhovedet kan etableres gadelys – både hvad angår på
stamvejen og på boligvejene. Det hører slet ikke hjemme i et sommerhus område. Her er der
mørkt om natten, og de bedste muligheder for at se en flot stjernehimmel, det skal ikke
ødelægges af, at et nyt sommerhusområde får etableret gadelys. Der er ingen sommerhusområder
i Houstrup/Lønne-området, som i dag har gadebelysning.

Stråtag: Samtlige sommerhuse, der i dag i andre sommerhusområder har skel ud mod
Houstrupvej, Søndervang og Vestervang er pligtige til at have stråtag på sommerhuset. Det kan
derfor undre, at der ikke er nævnt samme pligt til stråtag på de huse i planen der vender ud mod
Vestervang. Det må være en klar fejl, at der ikke også stilles dette krav til de huse, som ligger i skel
i dette nye sommerhusområde.

Beplantning: For at fastholde det grønne område som hele Houstrup er kendt for, må vi anbefale,
at der bliver etableret en bred randbebyggelse som hegn mod vej. De øvrige huse i området har en

randbeplantning på ca. 5 meter – hvilket ville give et godt og grønt synsindtryk for hele området.
Der bør gælde samme minimumskrav for dette nye sommerhusområde og på alle af arealets fire
sider.
På vegne af bestyrelsen for grundejerforeningen ”Hejbøl”
Bodil Tang Kristensen Formand.
Houstrup 20. februar 2018.

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Winnie Madsen
planogby
Lokalplan sagsnr. 17/1694
4. marts 2018 22:01:21

Til Varde Kommune
Vi er nærmeste naboer til projektet og har ingen indvendinger mod udvidelse af
sommerhusområdet.
Vi vil dog gøre opmærksom på, at det er mest hensigtsmæssig at benytte
Houstrupvej/Vestervang som tilkørselsvej under byggemodning og i byggeperioden.
Lønnehedevej er en smal vej og har ofte bløde rabatkanter, derfor vil vejen ikke have godt
af den ekstra (tunge) trafik.
Med venlig hilsen
Winnie og Johannes Madsen
Lønnehedevej 80
6830. Nørre Nebel

-Hilsen
Winnie Madsen
Lønnehede

Plan og Vækst,
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde

Lønne den 05.03.201

Vedrørende: ”Lokalplan 13.02.L01” - Sommerhusområde ved Søndervang og Vestervang i Houstrup.
Høringssvar fra Grundejerforeningen Guldvangen i Lønne.
Afvanding
Som det fremgår af lokalplanen vil udstykningen kræve en omlægning af den rørlagte streng som afvander
en del af det øvrige sommerhusområde i Lønne og Houstrup fra grøfter og grundvandssænkning.
Ved lokalplanens realisering vil vi gerne påpege at det er vigtigt at inddrage afvandingsforholdene fra hele
området og at afvandingen af den påtænkte ny-udstykning fortsat kan foregå direkte til Hejbøl bæk, uden
at belaste de afvandingssystemer som betjener de øvrige områder, vest for den påtænkte ny-udstykning.
Med hensyn til omlægning af den rørlagte grøft har vi stor bekymring. Det nuværende rør er ikke af en
dimension som tillader at der skiftes til drænledning eller at der tilkobles yderligere afvandinger.
Rørledningen afvander hele den nordlige del af Guldvangen og en del af den sydlige. Derudover afvandes
en del af skov og naturstyrelsens arealer vest for Guldvangen.
Vi vil gerne opfordre til at Kommunen ser på hele Houstrup/Lønne området så hele området stormflods
sikres, og ikke kun den planlagte udstykning.
Dige
Ved etablering af diger må der tages hensyn til de omkringliggende områder og sikres at det ikke vil bidrage
til ekstraordinær forøget vandstand i vores område.

På vegne af Vandudvalget i Grundejerforeningen Guldvangen

Allan Nielsen
Formand for Vandudvalget

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:

Henrik Bak Rasmussen
planogby
Lokalplan 13.02.L01
2. februar 2018 08:26:55
image001.jpg

Hej
Jeg har lidt kommentar til lokalplan 13.02.L01.
Det er fint at der laves plads langs vandløbet, så der er adgang med maskiner.
Stien skal så også opbygges så stærk, at den kan bære vores maskiner, uden der bliver
ekstra udgift for os til reetablering efterfølgende.
Ifølge vandløbsregulativerne er det også lodsejerne, der skal bortskaffe eventuelt
opgravet materiale fra vandløbsvedligeholdet. Tænkte at det skulle præciseres i
udkastet, så der ikke opstår tvivl, når vi oplægger materiale langs stien.
På side 23 er der nævnt et rørlagt vandløb, Houstrup Rørledning, denne er ikke privat
vandløb, som skrevet under billedet, men optaget som offentligt vandløb. (også nævnt
på side1 og 5 i Miljøscreeningen)
Under spildevandsplan også på side 23, nævnes det, at regnvand forventes at skulle
nedsives på egen grund. Med kendskab til grundvandsstanden om vinteren i området, vil
jeg mene, at det ville kunne give problemer med stående vand på terræn i lange
perioder.
Venlig hilsen
Henrik Bak Rasmussen
Distriktsleder park øst, vandløb
Vej og Park
Varde Kommune - Vesterbækvej 31 Sig - 6800 Varde
hebr@varde.dk - www.vardekommune.dk
Dir. tlf.: 79 94 67 91
Postadresse: Bytoften 2 - 6800 Varde
cid:image001.jpg@01D19B0C.0EAB8690

Bilag: 89.1. Tillæg 15
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 43065/18

04.01.C02

Forslag
Centerområde ved
Vesterhavsvej i Billum
TILLÆG 15

Copyright: Geodatastyrelsen, COWI, Varde Kommune

RAMMEOMRÅDE 04.01.C02

Mål:

1:

KOMMUNEPLAN 2017

4.000

VEJLEDNING

Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere
OFFENTLIG HØRING
Byrådet

fremlægger

blive orienteret om Byrådets beslutning.
hermed

Forslag

til

Tillæg

15

til

Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 4 uger

OPBYGNING

fra

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 udgøres af en redegørelse, der

den

DATO

XXXX

til

den

DATO

XXXX.

Med

kommuneplantillægget gives mulighed for at anvende et område

beskriver

ved Vesterhavsvej i Billum til centerformål, herunder til erhverv

rammebestemmelser, der fastlægger afgrænsningen af det

og detailhandel.

udvidede rammeområde benævnt 04.01.C02 til centerområde i

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:

form

planens

af

fortsat

erhvervsbebyggelse

baggrund

og

anvendelse
samt

formål

til

samt

blandet

fastlægger

en

række

bolig

rammerne

og
for

lokalplanlægningen.
HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?
Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

DATO XXXX

kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre
bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold
til realisering af et projekt eller en lokalplan.

Bidrag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev
til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde.
Mærk bidraget med ”Tillæg 15 til Kommuneplan 2017, Varde
Kommune”.

Byrådet

har

ansvaret

for

kommuneplanlægningen.

Kommuneplanen er en sammenfattende plan der konkretiserer
de overordnede politiske mål for udvikling og arealanvendelsen i
kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for

Efter høringsperioden vil alle bidrag blive forelagt Byrådet inden

kommunen, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for

der tages endelig stilling til planen. Hvis Byrådet vil foretage

lokalplanlægningen. Hovedstrukturen sammenfatter Byrådets

ændringer af det offentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte

overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i hele

borgere få lejlighed til at udtale sig inden planens endelige

kommunen. Retningslinjerne er et udtryk for en række

vedtagelse.

arealinteresser, der skal varetages og afvejes i den øvrige
planlægning

og

administration.

Kommuneplanens

rammebestemmelser fastlægger rammerne for indholdet af
lokalplaner for de enkelte kommuner.
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REDEGØRELSE
butiksformål, revideres ligeledes i henhold til den senest

BAGGRUND OG FORMÅL

vedtagne fornyelse af planloven.

Med nærværende Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 ønsker Varde
Kommune at ændre plangrundlaget og dermed skabe mulighed
for, at centerområdet nord for Vesterhavsvej i Billum udvides.

Rammebestemmelserne for centerområdet fastlægger derudover

Dette for at gøre det muligt at opføre erhverv – herunder

områdets

detailhandel – og samtidigt fastsætte nye butiksstørrelser i den

erhvervsbebyggelse. Der ændres ikke ved bestemmelser, der

forbindelse.

vedrører maksimal bebyggelsesprocent, bygningshøjde og antal

fortsatte

anvendelse

til

blandet

bolig

og

etager, samt minimumskrav til antal p-pladser.
OMRÅDETS BELIGGENHED
Det udpegede område ligger i naturlig forlængelse af Billum i
vestlig retning. Området møder mod øst Billum by. Mod nord
afgrænses lokalplanområdet af landbrugsjord, der strækker sig
op til Nr. Billumvej, mens området mod vest afgrænses af en
boligejendom. Den sydlige afgrænsning udgøres af landevejen
Vesterhavsvej.
Området udgør et areal på 8.098 m2, og er en del af matr.nr. 3a
Billum By, Billum.
EKSISTERENDE FORHOLD
En mindre del af området – det sydøstlige hjørne - er udlagt som
byzone. Resten af området ligger i landzone. Området anvendes
i dag til landsbrugsformål.
KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD
Med

kommuneplantillægget

revideres

afgrænsningen

af

centerområdet 04.01.C02, og området udvides dermed i mindre
omfang i vestlig retning, hvilket medfører, at en vejreservation
til en forlængelse af Vestkystvejen rykkes en smule længere mod
vest.

Bestemmelsen,

der

vedrører

bruttoetageareal

til
5

REDEGØRELSE
RAMMEBESTEMMELSER
I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af
19. januar 2018) fastsættes ved nærværende Forslag til Tillæg
nr. 15 til Kommuneplan 2017, følgende ændringer:


Udvidelse af afgrænsning af eksisterende centerområde
04.01.C02, se Figur 1.



Revidering

af

rammebestemmelse

vedrørende

bruttoetageareal til butiksformål
Lokalplaner, der træffer bestemmelser for rammeområde
04.01.C02,

skal

bestemmelser,

der

være
er

i

overensstemmelse

indeholdt

i

Tabel

1:

med
Bilag

de
–

rammebestemmelser for 04.01.C02 – Billum By, Billum.

Figur 1: Afgrænsning af det eksisterende rammeområde 04.01.C02 til
centerområde. Udvidelsen af rammeområdet er markeret med rødt.
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REDEGØRELSE

FORHOLD TIL ANDRE PLANER
Kommuneplan 2017
Forslag til kommuneplantillæg 15 omfatter et område, der delvis
allerede er udpeget i Kommuneplan 2017 som centerområde i
Billum.
Med Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 ændres afgrænsningen af
centerområdet, som udvides i mindre omfang, jf. Figur 1.
En vejreservation til en forlængelse af Vestkystvejen rykkes
desuden en smule længere mod vest, hvilket medfører bedre
mulighed for at udnytte arealet mellem byen og vejen optimalt.

Figur 2: Ny placering af vejreservation er vist med sort, mens den
eksisterende vejreservation er vist med rød streg.
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REDEGØRELSE

Derudover justeres den maksimale størrelse af den enkelte

Placeringen ved Vesterhavsvej i naturlig forlængelse af den

butiks

eksisterende

eksisterende by gør, at området er nemt tilgængeligt for både

kommuneplanramme 04.01.C02 må bruttoetagearealet af den

beboere i Billum og pendlere og turister, som benytter den

bruttoetageareal.

Inden

for

den

2

enkelte butik ikke overstige 1.000 m . Rammen tilrettes således

øst/vestgående landevej. Butikken vil ligge centralt i forhold til

at bruttoetagearealet af den enkelte butik, når det vedrører

byens centrum og indpasse sig i det lokale bymiljø.

2

dagligvarer, maksimalt må være 1.200 m , og når det vedrører
udvalgsvarer maksimalt må være 2.000 m2.
Kommuneplantillægget er derudover i overensstemmelse med
retningslinier og tilkendegivelser i Kommuneplan 2017, Varde

Detailhandel vil ligge med en god trafikal betjening fra
Vesterhavsvej, som kan tage imod den trafik, som kommer til
butikken uden, at trafikmiljøet belastes.
Der henvises til detailhandelsredegørelsen i Kommuneplan 2017.

Kommune.
Bevaringsværdigt kulturmiljø

Lokalplan

I Kommuneplan 2017 er stationsbyen udpeget som kulturmiljø i

Nærværende Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 er

Billum. Det vurderes ikke at have indvirkning på stationsbyen, at

udarbejdet sideløbende med Forslag til Lokalplan 04.01.L04 –

centerområdet udvides i mindre omfang mod vest.

Område til centerformål ved Vesterhavsvej i Billum.

Detailhandel
Varde Kommune vurderer, at det er relevant og i tråd med
kommunens intentioner på detailhandelsområdet, at give
mulighed for etablering af detailhandelsbutikker – herunder en
dagligvarebutik – i Billum. Der findes for nuværende ikke
dagligvarehandel i Billum.
I Billum er der afgrænset et lokalcenter. Det er Byrådets
intention, at sikre mulighed for fastholdelse af et mindre
butiksudbud i kommunens udpegede lokalcentre. Lokalcentret er

MILJØVURDERING
Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter
Der er foretaget en screening på baggrund af bekendtgørelse
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter, for at vurdere, om der er behov for at
foretage en miljøvurdering.

dækket af i alt to kommuneplanrammer, som er udlagt til

Konklusionen af screeningen er, at kommuneplantillægget ikke

center- og erhvervsformål. Rammerne udlægger tilsammen

ventes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet, og at der

3.000 m2 til detailhandel.

ikke er behov for en nærmere undersøgelse af

8

REDEGØRELSE

miljøforholdene. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal

I screeningen blev der særligt fokuseret på de trafikale

foretages en miljøvurdering, jf. §8, stk. 2, nr. 1 og § 10 i LBK.

forhold.

Nr. 448 af 10/5 2017 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter.

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.
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VEDTAGELSE
VEDTAGELSESPÅTEGNING
Forslag til Tillæg 15 til ”Kommuneplan 2017, Varde Kommune” er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om
planlægning, af Varde Byråd den dd. mm 2018.
P.b.v.

Erik Buhl Nielsen
Borgmester

10

/

Mogens Pedersen
Kommunaldirektør

VEDTAGELSE

BILAG – RAMMEBESTEMMELSER FOR 04.01.C02 – BILLUM BY, BILLUM

Tabel 1: Rammebestemmelser for rammeområde 04.01.C02
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Bytoften 2, 6800 Varde
Telefon 7994 6800
vardekommune@varde.dk
www.vardekommune.dk

Bilag: 89.2. Miljøscreening
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 46730/18

MILJØSCREENING

Plan og Vækst
Bytoften 2
6800 Varde
Tlf. 79946800
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk
SAGSFAKTA
Lokalplan 04.01.L04 og Kommuneplantillæg nr. 15 for område til centerformål
ved Vesterhavsvej i Billum
Sagsnr.: 17/9992
Dok.nr.: 14252-18
Sagsbehandler: AGSC
BAGGRUND FOR SCREENINGEN
SCREENINGEN
Den 16. maj 2017 trådte bestemmelser om ”Miljøvurdering af planer og projekter
og af konkrete projekter” i kraft. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at miljøhensyn integreres i udarbejdelsen af blandt
andet planer. Dette sker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved
at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

PLANFORSLAGET GÅR UD PÅ
Planforslagets område udgør 8.098 m2 og er beliggende lige vest for Billum. Området er en parcel af matr.nr. 3a Billum By, Billum.
Det pågældende areal henligger i dag som landbrugsjord. Den største del af området er omfattet af rammeområde 04.01.C02 til centerformål, som er udlagt til
blandet bolig og erhvervsbebyggelse. Den resterende del er ikke omfattet af en
kommuneplanramme. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
På baggrund af ovennævnte, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg,
hvor afgrænsning af rammeområdet 04.01.C02 udvides mod vest med et mindre
areal, hvilket medfører, at en vejreservation til en forlængelse af Vestkystvejen
rykkes en smule længere mod vest. Tillægget tilpasser samtidigt bruttoetagearealet til butiksformål og – størrelse i henhold til den seneste revidering af planloven.
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhverv og detailhandel herunder dagligvarebutik – i miljøklasse 1-3. Samtidigt sikrer lokalplanen den
fremtidige vejadgang til mulige erhvervsområder nord for lokalplanområdet.
Lokalplanafgrænsning vist på luftfoto er vedhæftet som bilag.
TILPASNING AF PLANFORSLAG
PLANFORSLAGET
FORSLAGET UNDERVEJS I PROCESSEN
PROCESSEN
Screeningen er udført undervejs – i forbindelse med det indledende planarbejde
– og screeningen har derfor haft indflydelse på planforslagets indhold. De negative indvirkninger, som planen kunne have haft, er i nogle tilfælde ændret til neutral eller positiv indvirkning med hensigtsmæssige bestemmelser i planen.
KONKLUSION

Overstående planforslag er omfattet af ”Miljøvurdering af planer og projekter og
af konkrete projekter. Der er derfor foretaget en indledende vurdering, jf. §8, stk.
2, nr. 1 og § 10, i forhold til de relevante kriterier i lovens bilag 3 og høring af berørte myndigheder, jf. §32.

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I
screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 10 skal omfatte. Skemaet fremgår på de
næstfølgende sider.

Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal
udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
Det er i den forbindelse vurderet at de påvirkninger, der kommer fra den trafik,
som den øgede aktivitet i lokalplanområdet vil generere samt den eksisterende
1

trafik på Vesterhavsvej, kan håndteres med miljølovens, færdselslovens og planlægningens krav til områdets udformning, så de ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i eller uden for lokalplanområdet.

Varetilkørsel til dagligvarebutik kan medføre støjpåvirkning. Aflæsningsrampe vil
kræves afskærmet, så støjen ikke påvirker nærliggende boliger.

2

Væsentlig negativ indvirkning
(medfører miljørapport)

Nogen negativ indvirkning

Positiv indvirkning

Udfyldt af: JCH, LIFA/AGSC

Ikke aktuelt

Dato: 15.03.2018

Ingen indvirkning

LOKALPLAN 04.01.L04 OMRÅDE TIL
CENTERFORMÅL VED VESTERHAVSVEJ
VESTERHAVSVEJ
I BILLUM SAMT KOMMUNEPLANTILKOMMUN EPLANTILLÆG 15

Tjeklisten har til formål at foretage en vurdering af, hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negative, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter.

Begrundelser/bemærkninger:

(Inkl. initialer/afd./dato for kommentar)
Med mindre andet står beskrevet, er feltet
udfyldt af sagsbehandler den anførte dato.

BYBY- OG KULTURMILJØ & LANDSKAB
LANDSKAB
BYARKITEKTONISK VÆRDI
Fx: Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige hensyn, sammenhænge mv.

Udlægget ligger i naturlig forlængelse af Billum by og påvirker ikke bymiljøet negativt. De
eksisterende trafikforhold kan håndtere den trafik der følger med etableringen af butik i
området.

x

LANDSKABSARKITEKTONISK VÆRDI
x

Fx: Værdifuldt landskab, Kystnærhed, Geologiske
interesser, Terrænformer, Visuel påvirkning, større
uforstyrrede landskaber,

KULTURARV OG
ARKÆOLOGISKE FORHOLD
Fx: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste fortidsminder, Kirkebyggelinie, Arkitektonisk og arkæologisk
arv. Bevaringsværdige bygninger.

x

GRØNNE OMRÅDER OG BEPLANTNING
Fx: Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld
beplantning, og adgang til disse områder. Medfører projektet indgreb i et grønt landskab/område?
Driftsformer, plantevalg og beplantning ift. bebyggelse

Landskabet forandres ved at det bebygges og ligger nu som en udvidelse af Billum by. Der
er ingen særlige landskabsværdier i området.

I Kommuneplan 2017 er stationsbyen udpeget som kulturmiljø i Billum. Det vurderes ikke
at have indvirkning på stationsbyen, at centerområdet udvides i mindre omfang mod vest.
Det vurderes, at planerne ikke giver mulighed for etablering af byggeri, der kan være til
gene for udsigt til byens kirke.

Området anvendes for nuværende til landbrugsformål.
x
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NATURBESKYTTELSE
DYRE- OG PLANTELIV SAMT
BIOLOGISK MANGFOLDIGHED

Området anvendes for nuværende til landbrugsformål. Der er ikke kendskab til forekomst
af bilag IV-arter i området.
x

Fx: Ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr. Fredede arter. Aktiviteter
eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller
dyrelivet. Spredningskorridor for vilde dyr, Bilag 4
arter

NATURBESKYTTELSESINTERESSER
Fx: § 3-sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jordog stendiger, vandhuller. Skovbyggelinie, Strandbeskyttelseslinie. Særligt beskyttelsesområde,
Natura 2000

x

SKOVREJSNING
Fx: skabes eller fjernes der skov?

x

FORURENING
LUFT
Fx: luftforurening fra trafik og virksomheder. Er
placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug?

x

LYS OG/ELLER REFLEKSIONER
Fx: Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirkning i forhold til
naboområder og trafikanter

Bestemmelser i lokalplanen sikrer mod refleksion lysforurening udenfor området.
x

JORD
Fx: Kortlagt jordforurening? Påvirkning af inde/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed,
dyrkningsværdi. Nedsivning i jorden. Vind- eller
vanderosion. Jordhåndtering, områdeklassificering

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

Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger viden om, at arealet
tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening.
Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf.
jordforureningslovens § 50 og 50a.
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GRUNDVAND

Lokalplanområdet ligger uden for områder med drikkevandsinteresser, særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til vandværker.

Fx: 300 m beskyttelseszone til vandforsyningsanlæg/ -boringer. Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver.
OSD-område, Fremtidig vandforsyningsområde.
Indvendingsopland til vandværker

x

Der stilles i lokalplanen krav om etablering af belægning med opsamling af overfladevand
samt evt. spild med olie/benzin-udskiller, der sikrer mod nedsivning til jord og/eller
grundvand.
På den baggrund vurderes lokalplanen ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet.

OVERFLADEVAND

Overfladevand håndteres i henhold til gældende spildevandsplan.
x

Fx: Udledning af organiske, uorganiske, toksiske
stoffer til søer/vandløb, vandmiljøplan, vådområder

UDLEDNING AF SPILDEVAND

Området vil blive spildevands- eller separatkloakeret afhængigt af nedsivningsevne mv. i
området. Uanset hvilken spildevandshåndtering, der etableres, vil det blive sikret, at der
ikke kan ske nedsivning af miljøskadelige stoffer.

x

Fx: Mængde, betydning for recipient, renseanlægs
kapacitet

Området er beliggende ved Vesterhavsvej, der er en trafikvej med deraf følgende støjbelastning, som der skal tages højde for ved nybyggeri.

STØJ OG VIBRATIONER
Fx: støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj!
Støjgrænser i og uden for planområdet

x

Området vil ved etablering af erhverv og butikker i området, generere øget aktivitet og
dermed øget trafikstøj. En vejreservation til en fremtidig nordlig forlængelse af Vestkystvejen rykkes en smule længere mod vest, hvilket ikke vurderes at ændre den mulige påvirkning.
Der skal ligeledes tages højde for afskærmning fra eventuel varetilkørsel, således at støj
derfra ikke påvirker nærliggende boliger.

LUGT
Fx: Udledning af stoffer der giver lugtgener. Er
placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?

x
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TRAFIK OG TRANSPORT
SIKKERHED/TRYGHED
x

Fx: Oversigtsforhold, trafikstøj, skolevej

Trafikbetjeningen af området kan indrettes så den ikke udgør særlig risiko for trafiksikkerheden.

Der er god trafikbetjening til området.

TRAFIKAFVIKLING/-KAPACITET
x

Fx: Tilgængeligheden til området med bil eller
kollektiv transport samt for cyklende og gående.
Øget trafikmængder?

RESSOURCEANVENDELSE
AREALFORBRUG

x

Størstedelen af området er allerede udlagt i Kommuneplan 2017. Det øgede arealforbrug
er derfor minimalt.

ENERGIFORBRUG

x

Der er ikke tale om noget særligt forbrugsbehov.

VANDFORBRUG

x

Der er ikke tale om noget særligt forbrugsbehov.

PRODUKTER, MATERIALER, RÅSTOFFER

x

Der er ikke tale om noget særligt forbrugsbehov.

AFFALD

Håndteres i henhold til gældende affaldsregulativ.
x

Fx: Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde.
Transport af miljøfarlige stoffer, arbejdstilsynsforhold for renovationsmedarbejdere

BEFOLKNING OG SUNDHED
SUNDHED
MENNESKER

Det vurderes at boliger ikke belastes over gældende grænseværdier. Lokalplanen vurderes
på den baggrund ikke at påvirke nærliggende boliger væsentligt.

Fx: belastningsfaktorer som støj, luftforurening og
stresspåvirkning. det fysiske arbejdsmiljø, det
psykosociale arbejdsmiljø, tryghed i lokalområdet

x

SUNDHED
Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige
konsekvenser for livsstilsfaktorer herunder: Rygning, Alkohol- og stofmisbrug, Fysisk inaktivitet

x
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eller Øvrigt misbrug

Det vurderes, at eksisterende boligmiljøer ikke påvirkes væsentlig af lokalplanforslaget.

BOLIGMILJØ
Fx: Skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af
planen? Planens konsekvenser for nærområdets
beboere.

x

FRILUFTSLIV/REKREATIVE INTERESSER
Fx: Skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport m.v. Mulighed/adgang til
rekreative oplevelser

x

SVAGE GRUPPER

Byggeri der opføres i området skal overholde tilgængelighedsbestemmelserne i gældende bygningsreglement.

x

Fx: Børn, ældre og borgere med handicap, tilgængelighed for alle?

SOCIALE KONSEKVENSER
Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige
konsekvenser for borgernes sociale deltagelse
herunder: Deltagelse i foreningsliv, Benyttelse af
lokalområdets muligheder, Socialt netværk generelt

X

BRAND, EKSPLOSION, GIFTPÅVIRKNING
X

Jf. beredskab ang. fx risikobekendtgørelsen.

Tankanlæg opføres efter gældende regler for denne type anlæg og det vurderes på den
baggrund ikke at udgøre en væsentlig risiko.

BEHOV FOR MILJØVURDERING
MILJØVURDERING
NEJ

JA

x
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SAMMENFATNING

BEMÆRKNINGER

Det vurderes, at de påvirkninger, der kommer fra den trafik, som den
øgede aktivitet i lokalplanområdet vil generere samt den eksisterende
trafik på Vesterhavsvej, kan håndteres med miljølovens, færdselslovens
og planlægningens krav til områdets udformning, så de ikke medfører
væsentlige miljøpåvirkninger i eller uden for lokalplanområdet.
Varetilkørsel til dagligvarebutik kan medføre støjpåvirkning. Aflæsningsrampe vil kræves afskærmet, så støjen ikke påvirker nærliggende boliger.

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.
Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der
kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen er tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Byudvikling, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.
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BILAG 1 KORT OVER PLANOMRÅDET
PL ANOMRÅDET
Område til centerformål ved Vesterhavsvej i Billum
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Bilag: 89.3. Definition af A, B og C sager
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 35990/18

Fra sagsfremstilling ”Evaluering af delegation for det tekniske område” tilrettet med Byrådets
beslutning fra den 16. januar 2018.

Definition af A-, B- og C-sager med tilhørende skema for politisk behandling
A-sager er sager, der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den
endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalget/forvaltningen men skal træffes af Byrådet.
For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde
idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med
beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af
de efterfølgende plandokumenter. Forud for den offentlighøring vil sagen blive forelagt
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Efter høringsperioden skal
planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor
der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal
ændres.
Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres
fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne
kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i
forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager
stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.
B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik forud for den offentlige
høring og til endelig vedtagelse.
C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.
Forhøring

Prioritering
af
igangsætning

Principbeslutning

A-sag
F
PT
BY
B-sag
PT
C-sag
PT
BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen
UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

Godkendelse
af
planforslag til
høring
UØE
PT
F

Endelig
godkendelse

BY
PT
F

Bilag: 90.2. Miljøscreening
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 46730/18

MILJØSCREENING

Plan og Vækst
Bytoften 2
6800 Varde
Tlf. 79946800
www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk
SAGSFAKTA
Lokalplan 04.01.L04 og Kommuneplantillæg nr. 15 for område til centerformål
ved Vesterhavsvej i Billum
Sagsnr.: 17/9992
Dok.nr.: 14252-18
Sagsbehandler: AGSC
BAGGRUND FOR SCREENINGEN
SCREENINGEN
Den 16. maj 2017 trådte bestemmelser om ”Miljøvurdering af planer og projekter
og af konkrete projekter” i kraft. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at miljøhensyn integreres i udarbejdelsen af blandt
andet planer. Dette sker med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved
at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

PLANFORSLAGET GÅR UD PÅ
Planforslagets område udgør 8.098 m2 og er beliggende lige vest for Billum. Området er en parcel af matr.nr. 3a Billum By, Billum.
Det pågældende areal henligger i dag som landbrugsjord. Den største del af området er omfattet af rammeområde 04.01.C02 til centerformål, som er udlagt til
blandet bolig og erhvervsbebyggelse. Den resterende del er ikke omfattet af en
kommuneplanramme. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.
På baggrund af ovennævnte, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg,
hvor afgrænsning af rammeområdet 04.01.C02 udvides mod vest med et mindre
areal, hvilket medfører, at en vejreservation til en forlængelse af Vestkystvejen
rykkes en smule længere mod vest. Tillægget tilpasser samtidigt bruttoetagearealet til butiksformål og – størrelse i henhold til den seneste revidering af planloven.
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af erhverv og detailhandel herunder dagligvarebutik – i miljøklasse 1-3. Samtidigt sikrer lokalplanen den
fremtidige vejadgang til mulige erhvervsområder nord for lokalplanområdet.
Lokalplanafgrænsning vist på luftfoto er vedhæftet som bilag.
TILPASNING AF PLANFORSLAG
PLANFORSLAGET
FORSLAGET UNDERVEJS I PROCESSEN
PROCESSEN
Screeningen er udført undervejs – i forbindelse med det indledende planarbejde
– og screeningen har derfor haft indflydelse på planforslagets indhold. De negative indvirkninger, som planen kunne have haft, er i nogle tilfælde ændret til neutral eller positiv indvirkning med hensigtsmæssige bestemmelser i planen.
KONKLUSION

Overstående planforslag er omfattet af ”Miljøvurdering af planer og projekter og
af konkrete projekter. Der er derfor foretaget en indledende vurdering, jf. §8, stk.
2, nr. 1 og § 10, i forhold til de relevante kriterier i lovens bilag 3 og høring af berørte myndigheder, jf. §32.

Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. I
screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer, herunder de temaer, som en miljøvurdering jf. lovens § 10 skal omfatte. Skemaet fremgår på de
næstfølgende sider.

Formålet med nærværende screening er at afklare, om der efterfølgende skal
udarbejdes en egentlig miljøvurdering eller ej.

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.
Det er i den forbindelse vurderet at de påvirkninger, der kommer fra den trafik,
som den øgede aktivitet i lokalplanområdet vil generere samt den eksisterende
1

trafik på Vesterhavsvej, kan håndteres med miljølovens, færdselslovens og planlægningens krav til områdets udformning, så de ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger i eller uden for lokalplanområdet.

Varetilkørsel til dagligvarebutik kan medføre støjpåvirkning. Aflæsningsrampe vil
kræves afskærmet, så støjen ikke påvirker nærliggende boliger.
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Væsentlig negativ indvirkning
(medfører miljørapport)

Nogen negativ indvirkning

Positiv indvirkning

Udfyldt af: JCH, LIFA/AGSC

Ikke aktuelt

Dato: 15.03.2018

Ingen indvirkning

LOKALPLAN 04.01.L04 OMRÅDE TIL
CENTERFORMÅL VED VESTERHAVSVEJ
VESTERHAVSVEJ
I BILLUM SAMT KOMMUNEPLANTILKOMMUN EPLANTILLÆG 15

Tjeklisten har til formål at foretage en vurdering af, hvorvidt et planforslag har væsentlige miljømæssige konsekvenser.
Miljøkonsekvenserne kan være både positive og negative, og der skal tages hensyn til både kortsigtede, langsigtede, direkte og indirekte effekter.

Begrundelser/bemærkninger:

(Inkl. initialer/afd./dato for kommentar)
Med mindre andet står beskrevet, er feltet
udfyldt af sagsbehandler den anførte dato.

BYBY- OG KULTURMILJØ & LANDSKAB
LANDSKAB
BYARKITEKTONISK VÆRDI
Fx: Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, Visuel/æstetisk påvirkning, Særlige hensyn, sammenhænge mv.

Udlægget ligger i naturlig forlængelse af Billum by og påvirker ikke bymiljøet negativt. De
eksisterende trafikforhold kan håndtere den trafik der følger med etableringen af butik i
området.

x

LANDSKABSARKITEKTONISK VÆRDI
x

Fx: Værdifuldt landskab, Kystnærhed, Geologiske
interesser, Terrænformer, Visuel påvirkning, større
uforstyrrede landskaber,

KULTURARV OG
ARKÆOLOGISKE FORHOLD
Fx: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste fortidsminder, Kirkebyggelinie, Arkitektonisk og arkæologisk
arv. Bevaringsværdige bygninger.

x

GRØNNE OMRÅDER OG BEPLANTNING
Fx: Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld
beplantning, og adgang til disse områder. Medfører projektet indgreb i et grønt landskab/område?
Driftsformer, plantevalg og beplantning ift. bebyggelse

Landskabet forandres ved at det bebygges og ligger nu som en udvidelse af Billum by. Der
er ingen særlige landskabsværdier i området.

I Kommuneplan 2017 er stationsbyen udpeget som kulturmiljø i Billum. Det vurderes ikke
at have indvirkning på stationsbyen, at centerområdet udvides i mindre omfang mod vest.
Det vurderes, at planerne ikke giver mulighed for etablering af byggeri, der kan være til
gene for udsigt til byens kirke.

Området anvendes for nuværende til landbrugsformål.
x

3

NATURBESKYTTELSE
DYRE- OG PLANTELIV SAMT
BIOLOGISK MANGFOLDIGHED

Området anvendes for nuværende til landbrugsformål. Der er ikke kendskab til forekomst
af bilag IV-arter i området.
x

Fx: Ændringer i kvaliteten og omfanget af levesteder for planter og dyr. Fredede arter. Aktiviteter
eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller
dyrelivet. Spredningskorridor for vilde dyr, Bilag 4
arter

NATURBESKYTTELSESINTERESSER
Fx: § 3-sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jordog stendiger, vandhuller. Skovbyggelinie, Strandbeskyttelseslinie. Særligt beskyttelsesområde,
Natura 2000

x

SKOVREJSNING
Fx: skabes eller fjernes der skov?

x

FORURENING
LUFT
Fx: luftforurening fra trafik og virksomheder. Er
placeringen påvirket af luftforurening fra omgivelserne? Nærhed til landbrug?

x

LYS OG/ELLER REFLEKSIONER
Fx: Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafikanlægs og køretøjers påvirkning i forhold til
naboområder og trafikanter

Bestemmelser i lokalplanen sikrer mod refleksion lysforurening udenfor området.
x

JORD
Fx: Kortlagt jordforurening? Påvirkning af inde/udeklima. Jordens overflade, anvendelighed,
dyrkningsværdi. Nedsivning i jorden. Vind- eller
vanderosion. Jordhåndtering, områdeklassificering

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

Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger viden om, at arealet
tidligere har været agerjord og derved ikke burde være belastet af diffus forurening.
Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved jordflytninger, jf.
jordforureningslovens § 50 og 50a.
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GRUNDVAND

Lokalplanområdet ligger uden for områder med drikkevandsinteresser, særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til vandværker.

Fx: 300 m beskyttelseszone til vandforsyningsanlæg/ -boringer. Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. Drikkevandsforsyning/reserver.
OSD-område, Fremtidig vandforsyningsområde.
Indvendingsopland til vandværker

x

Der stilles i lokalplanen krav om etablering af belægning med opsamling af overfladevand
samt evt. spild med olie/benzin-udskiller, der sikrer mod nedsivning til jord og/eller
grundvand.
På den baggrund vurderes lokalplanen ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandet.

OVERFLADEVAND

Overfladevand håndteres i henhold til gældende spildevandsplan.
x

Fx: Udledning af organiske, uorganiske, toksiske
stoffer til søer/vandløb, vandmiljøplan, vådområder

UDLEDNING AF SPILDEVAND

Området vil blive spildevands- eller separatkloakeret afhængigt af nedsivningsevne mv. i
området. Uanset hvilken spildevandshåndtering, der etableres, vil det blive sikret, at der
ikke kan ske nedsivning af miljøskadelige stoffer.

x

Fx: Mængde, betydning for recipient, renseanlægs
kapacitet

Området er beliggende ved Vesterhavsvej, der er en trafikvej med deraf følgende støjbelastning, som der skal tages højde for ved nybyggeri.

STØJ OG VIBRATIONER
Fx: støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? Trafikstøj!
Støjgrænser i og uden for planområdet

x

Området vil ved etablering af erhverv og butikker i området, generere øget aktivitet og
dermed øget trafikstøj. En vejreservation til en fremtidig nordlig forlængelse af Vestkystvejen rykkes en smule længere mod vest, hvilket ikke vurderes at ændre den mulige påvirkning.
Der skal ligeledes tages højde for afskærmning fra eventuel varetilkørsel, således at støj
derfra ikke påvirker nærliggende boliger.

LUGT
Fx: Udledning af stoffer der giver lugtgener. Er
placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?

x
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TRAFIK OG TRANSPORT
SIKKERHED/TRYGHED
x

Fx: Oversigtsforhold, trafikstøj, skolevej

Trafikbetjeningen af området kan indrettes så den ikke udgør særlig risiko for trafiksikkerheden.

Der er god trafikbetjening til området.

TRAFIKAFVIKLING/-KAPACITET
x

Fx: Tilgængeligheden til området med bil eller
kollektiv transport samt for cyklende og gående.
Øget trafikmængder?

RESSOURCEANVENDELSE
AREALFORBRUG

x

Størstedelen af området er allerede udlagt i Kommuneplan 2017. Det øgede arealforbrug
er derfor minimalt.

ENERGIFORBRUG

x

Der er ikke tale om noget særligt forbrugsbehov.

VANDFORBRUG

x

Der er ikke tale om noget særligt forbrugsbehov.

PRODUKTER, MATERIALER, RÅSTOFFER

x

Der er ikke tale om noget særligt forbrugsbehov.

AFFALD

Håndteres i henhold til gældende affaldsregulativ.
x

Fx: Genanvendelse. Forøgelse af affaldsmængde.
Transport af miljøfarlige stoffer, arbejdstilsynsforhold for renovationsmedarbejdere

BEFOLKNING OG SUNDHED
SUNDHED
MENNESKER

Det vurderes at boliger ikke belastes over gældende grænseværdier. Lokalplanen vurderes
på den baggrund ikke at påvirke nærliggende boliger væsentligt.

Fx: belastningsfaktorer som støj, luftforurening og
stresspåvirkning. det fysiske arbejdsmiljø, det
psykosociale arbejdsmiljø, tryghed i lokalområdet

x

SUNDHED
Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige
konsekvenser for livsstilsfaktorer herunder: Rygning, Alkohol- og stofmisbrug, Fysisk inaktivitet

x
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eller Øvrigt misbrug

Det vurderes, at eksisterende boligmiljøer ikke påvirkes væsentlig af lokalplanforslaget.

BOLIGMILJØ
Fx: Skabes der oplevelsesrige og trygge boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af
planen? Planens konsekvenser for nærområdets
beboere.

x

FRILUFTSLIV/REKREATIVE INTERESSER
Fx: Skaber planen mulighed for udendørsophold herunder leg og sport m.v. Mulighed/adgang til
rekreative oplevelser

x

SVAGE GRUPPER

Byggeri der opføres i området skal overholde tilgængelighedsbestemmelserne i gældende bygningsreglement.

x

Fx: Børn, ældre og borgere med handicap, tilgængelighed for alle?

SOCIALE KONSEKVENSER
Fx: Forventes det, at forslaget vil have væsentlige
konsekvenser for borgernes sociale deltagelse
herunder: Deltagelse i foreningsliv, Benyttelse af
lokalområdets muligheder, Socialt netværk generelt

X

BRAND, EKSPLOSION, GIFTPÅVIRKNING
X

Jf. beredskab ang. fx risikobekendtgørelsen.

Tankanlæg opføres efter gældende regler for denne type anlæg og det vurderes på den
baggrund ikke at udgøre en væsentlig risiko.

BEHOV FOR MILJØVURDERING
MILJØVURDERING
NEJ

JA

x

7

SAMMENFATNING

BEMÆRKNINGER

Det vurderes, at de påvirkninger, der kommer fra den trafik, som den
øgede aktivitet i lokalplanområdet vil generere samt den eksisterende
trafik på Vesterhavsvej, kan håndteres med miljølovens, færdselslovens
og planlægningens krav til områdets udformning, så de ikke medfører
væsentlige miljøpåvirkninger i eller uden for lokalplanområdet.
Varetilkørsel til dagligvarebutik kan medføre støjpåvirkning. Aflæsningsrampe vil kræves afskærmet, så støjen ikke påvirker nærliggende boliger.

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.
Der kan klages til Planklagenævnet over afgørelsen om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering, dvs. om afgørelsen er lovlig. Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3, kan der
kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsesdatoen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen er tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Plan og Byudvikling, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til planogby@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

8

BILAG 1 KORT OVER PLANOMRÅDET
PL ANOMRÅDET
Område til centerformål ved Vesterhavsvej i Billum
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Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
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Forslag
I offentlig høring

DFE, COWI, Varde Kommune

Lokalplan
04.01.L04
for centerformål ved
Vesterhavsvej i Billum

Mål:

1 : 1.000

Copyright: Geodatastyrelsen, SDFE, COWI, Varde Kommune
Mål:

1:

5.000

DET VIDERE FORLØB
OFFENTLIG HØRING
Byrådet fremlægger hermed forslag til lokalplan 04.01.L04 i offentlig
høring i 4 uger, fra den XX. XXX 2018 til den XX. XXX 2018.
Lokalplanforslaget giver mulighed for, at det udpegede område ved
Vesterhavsvej i Billum, fremefter kan anvendes til centerformål herunder med mulighed for at etablere erhverv og butik.
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:
X xxdag
xx dag den dd.
dd . Måned 2018
2018
Bidrag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til
Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk bidraget med ”Lokalplan 04.01.L04, Varde Kommune”.

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
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 venstre spalte, og eventuelle uddybende bemærkninger står i højre spalte.
LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER
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.
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2

OVERSIGT
BAGGRUND OG FORMÅL ...........................................................................................................................4
OMRÅDETS BELIGGENHED .......................................................................................................................4
EKSISTERENDE FORHOLD ........................................................................................................................5
§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL ...................................................................................................................7
§ 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS ...............................................................................7
§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE ..................................................................................................................7
§ 4. UDSTYKNING ........................................................................................................................................8
§ 5. VEJE, STIER OG PARKERING .............................................................................................................9
§ 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING ...................................................................................11
§ 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN ..........................................................................................12
§ 8. UBEBYGGEDE AREALER ...................................................................................................................15
§ 9. TEKNISKE ANLÆG..............................................................................................................................17
§ 10. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE ..............................................18
§ 11. GRUNDEJERFORENING ..................................................................................................................18
§ 12. OPHÆVELSE AF LOKALPLAN/BYPLANVEDTÆGT .......................................................................19
§ 13. AFLYSNING AF SERVITUT ...............................................................................................................19
§ 14. RETSVIRKNINGER ............................................................................................................................19
§ 15. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER .................................................................................................20
VEDTAGELSESPÅTEGNING .....................................................................................................................21
FORHOLD TIL ANDRE PLANER ................................................................................................................22
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING ........................................................................................................25
TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE .................................................27
SERVITUTTER ............................................................................................................................................27
BILAG:
KORTBILAG 1: MATRIKELKORT
KORTBILAG 2: EKSISTERENDE FORHOLD
KORTBILAG 2: LOKALPLANKORT
KORTBILAG 3: ILLUSTRATIONSPLAN
UDBYGNINGSAFTALE

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune

3

INDLEDNING
LOKALPLANENS INDHOLD
+ Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at skabe rammen for at
området fremefter kan anvendes til centerformål herunder med
mulighed for at etablere erhverv og butik.
+ Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan etableres dagligvarebutik på op til 1.200 m2 og/eller udvalgsvarebutik på op til 2.000 m2
inden for en samlet ramme på max 2000 m2.
+ Lokalplanen sikrer både den nødvendige vejadgang til lokalplanområdet samt den fremtidige vejadgang til et kommende erhvervsområde nord for det aktuelle område.

BAGGRUND OG FORMÅL
En privat bygherre ønsker at etablere et område til centerformål, med
mulighed for erhverv og butik i et område nord for Vesterhavsvej, som i
kommuneplanen er blevet udlagt til centerområde.
Hensigten med lokalplanen er at skabe mulighed for, at hele det afgrænsede område kan anvendes som centerområde herunder med
mulighed for at etableres erhverv og detailhandel. Det er samtidigt
afgørende, at planen sikrer en funktionel og trafiksikker vejbetjening.
Planen skal også sikre den fremtidige infrastruktur i forhold til adgangen til det i kommuneplanen udlagte erhvervsområde 04.01.E02, nord
for nærværende lokalplanområde.

Illustration 1: lokalplanområdets placering i Billum

OMRÅDETS BELIGGENHED
Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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INDLEDNING
Lokalplanområdet ligger i naturlig forlængelse af Billum i vestlig retning, jf. illustration 1. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af et privat
haveanlæg. Mod nord støder lokalplanområdet op imod landbrugsjord,
der strækker sig op til Nr. Billumvej. Mod vest afgrænses området af en
boligejendom. Den sydlige afgrænsning udgøres af hovedgaden Vesterhavsvej, som gennemskærer Billum fra øst til vest.

Foto 2: Kig fra lokalplanområdet mod øst.

EKSISTERENDE FORHOLD
Foto 1: Området set fra rundkørslen Vesterhavsvej/Tarphagevej.
Lokalplanområdet udgør et areal på 8.098 m2 og er en del af matr.nr. 3a
Billum By, Billum.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet anvendes for nuværende som landbrugsjord og
afgrøder er derfor eneste beplantning indenfor områdets afgrænsning.
Terrænet i lokalplanområdet falder let fra nordvest mod sydøst fra ca.
kote 12,5 til kote 10,5.
I lokalplanområdets sydvestlige hjørne er udlagt et vejstykke, der udgør
det eksisterende fjerde ben i rundkørslen. Vejstykket er en del af et
areal, som er udlagt til vej og hvor der er tinglyst vejret for matr.nr. 3ak
og 3am begge Billum By, Billum.
En mindre del af området – det sydøstlige hjørne - er udlagt som byzone. Resten af området ligger i landzone.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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INDLEDNING
Omkringliggende
områder

sterhavsvej. Jernbanen ligger syd for Vesterhavsvej. Vest for Tarphagevej ligger arealer med landbrugsjorder og øst for vejen ligger Billum by.

Størstedelen af de omkringliggende områder henligger som landbrugsarealer, der er brudt af grønne læhegn og læbælter af forskellig
art og størrelse. Terrænet falder let fra mod sydøst.
Øst for området ligger Billum by, hvor man fra områdets afgrænsning
og frem til Hannevangvej finder en række enfamilieshuse, samt ét større landbrug med dertilhørende bygninger. Den nærmeste beboelsesbygning øst for lokalplanområdet ligger bagved et stort, grønt læbælte.
Umiddelbart bagved ligger ovennævnte landbrugsejendom. Disse
ejendomme har vejadgang fra enten Vesterhavsvej eller Hannevangvej.
Der ligger også en beboelsesbygning vest for lokalplanområdet.

Illustration 2: Luftfoto med matrikelgrænser og områdeafgrænsning.
Servitutter

Området er omfattet af servitutter, som pålægger byggelinje mod Vesterhavsvej samt udlægger beskyttelseszoner omkring henholdsvis
naturgasledning i den sydlige del af området samt vandledning i områdets nordøstlige del.

Foto 3: Kig mod vest ad Vesterhavsvej
Sydvest for lokalplanområdet findes en rundkørsel, hvor Vesterhavsvej
møder Tarphagevej.
Nord om rundkørslen løber en dobbeltrettet cykelsti, som følger Vesterhavsvejs forløb.
Varde – Nørre Nebel Jernbane har station i Billum og følger også VeLokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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BESTEMMELSER

REDEGØRELSE
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19.
januar 2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i pkt.
2 nævnte område.

§ 1. LOKALPLANENS FORMÅL
1.1

Lokalplanen har til formål:
at fastlægge lokalplanområdet til centerformål, herunder erhverv
og detailhandel
at fastlægge principper for områdets adgangsveje, friarealer, skiltning og parkeringsforhold
at sikre fremtidig vejadgang til arealerne nord for lokalplanområdet

§ 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG
ZONESTATUS
2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og udgør en del af
matrikel nr. 3a Billum By, Billum, samt alle parceller, der efter den 1.
november 2017 udstykkes eller arealoverføres indenfor lokalplanens område.

2.2

Den del af lokalplanområdet, der ligger i landzone overføres med
denne lokalplans endelige vedtagelse og offentliggørelse til byzone. Se kortbilag 1.

FORMÅL
Hovedformålet med lokalplanen er at fastlægge lokalplanområdet
så det fremefter kan anvendes som centerområde. I centerområdet
vil der være mulighed for at etablere erhverv og detailhandel, herunder en butik til dagligvarer eller udvalgsvarer.
Hensigten med lokalplanen er også at sikre en funktionel og trafiksikker vejbetjening til området fra den befærdede Vesterhavsvej.
Planen skal desuden sikre den fremtidige infrastruktur i forhold til
adgangen til det i kommuneplanen udlagte erhvervsområde
04.01.E02, som ligger nord for nærværende lokalplanområde.
AFGRÆNSNING

Lokalplanområdet er udstykket af den omkringliggende landbrugsejendom og har et areal på i alt 8.098 m2.

§ 3. OMRÅDETS ANVENDELSE
3.1

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til centerformål i
form af erhverv og detailhandel.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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BESTEMMELSER
3.2

REDEGØRELSE
I lokalplanområdet må der etableres virksomheder, der giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som kontorer,
liberale erhverv, offentlige formål, elektronikværksteder, laboratorier, detailhandel, lager-, en gros-, servicevirksomheder, tankstation
med vaskehal, håndværksprægede virksomheder og lignende, som
kan indpasses i virksomhedsklasse 1-3 efter kommuneplanen og
Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning - boliger og
erhverv i byerne”, 2004.

Virksom
hedsklasse

1

2

3

3.3

Der kan desuden etableres tilhørende faciliteter i form af overdækkede arealer og skure, ramper ved vareindlevering, p-pladser samt
affalds-, vare- og emballagehåndtering.

3.4

Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets
tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin mv. Der kan dog
ikke opstilles husstandsvindmøller eller fritstående solenergianlæg.

§ 4. UDSTYKNING
4.1

Grunde kan udstykkes som sokkelgrunde.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune

Planlægnings
afstand til
miljøfølsom
anvendelse

Eksempler på virksomheder inden for
klassen

ca. 0 m

Giver ikke anledning til nævneværdig
påvirkning. Omfatter mindre forretninger,
gallerier, kontorer og små værksteder
med butik/kiosk. Kan integreres med
boliger.

ca. 20 m

Giver kun en ubetydelig påvirkning af de
nærmeste omgivelser. Det er mindre
virksomheder af typen elektronikværkste
der, mindre engrosvirksomheder og min
dre, indendørs værksteder. Kan indplace
res i boligområder.

ca. 50 m

Virksomheder som giver anledning til en
mindre påvirkning af omgivelserne. Bør
ligge i egentlige erhvervsområder, men
gerne tættest på boligområder. Herunder
hører mange håndværksprægede virk
somheder (bygningstømrer og snedker,
autoværksted), tekstilvirksomheder og
visse servicevirksomheder.

UDSTYKNING

Området kan udstykkes i mindre grunde og herunder også som
sokkelgrunde. I grundes størrelse indgår også grundens forholds8

BESTEMMELSER

REDEGØRELSE
mæssige andel af fællesarealer for flere grunde i området jf. bygningsreglementets beregningsregler.

§ 5. VEJE, STIER OG PARKERING
PARKERING
VEJADGANG
5.1

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra den eksisterende rundkørsel på Vesterhavsvej - vej A-B, som vist på kortbilag 3.

VEJADGANG

Vejbetjeningen skal sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling set i
sammenhæng med de øvrige trafikløsninger i området, samt sikre
adgangen til det fremtidige erhvervsområde nord for lokalplanområdet.
Veje etableres i henhold til vejloven og Varde Kommunes anvisninger. Det samme gælder oversigtsarealer.

5.2

Der udlægges areal til veje og stier i princippet, som vist på kortbilag 3.

5.3

Der reserveres areal til senere udvidelse af ovennævnte adgangsvej,
således at den fremtidige udvidede vej er placeret indenfor vejudlægget som i princippet er vist på kortbilag 3.
Areal udlagt til fremtidigt vejudlæg må ikke bebygges eller anvendes til andre faste anlæg, men kan anvendes som fx friareal indtil
vejen skal etableres.
VEJBREDDE

5.4

Vejen A-B som er principielt markeret på kortbilag 3, skal anlægges
med en kørebanebredde på min. 8 m.

5.5

Vejen C-D som er principielt markeret på kortbilag 3, skal udlægges
i en bredde af min. 8 m og anlægges i min. 5 m.
BELÆGNING

5.6

Vejene A-B og C-D skal udføres i sort asfalt. Øvrige belægninger skal
udføres i sort asfalt eller belægningssten, der kan tåle trafikbelastningen.
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BELYSNING

5.7

Belysning af vej- og stiareal og parkeringspladser skal ske med ensartede belysningsarmaturer med lyspunktshøjde på max 3,5 m.
Der må kun anvendes armaturer til belysning af veje og stier, som
retter lyset nedad mod færdselsarealerne.

BELYSNING
Belysning skal være nedadrettet og placeret så den ikke er til gene
for naboer og trafikken på de tilstødende veje og landskaber.
*samme mastehøjde og samme armaturtype.

Belysningen på adgangsvejen fra rundkørslen skal dog uanset
ovenstående udføres som den øvrige belysning i rundkørslen.*
PARKERING
5.8

Der skal på egen grund eller som fælles parkeringsplads for flere
grunde i lokalplanområdet etableres det antal parkeringspladser for
biler, som til enhver tid opfylder behovet for medarbejdere, kunder
og besøgende.
Der skal dog etableres mindst:
-

5.9
5.10

PARKERING
Ved at anlægge det fastsatte antal parkeringspladser, forventes der
tilstrækkeligt areal til parkering. Det er vigtigt, at varekørsel mv. til
dagligvarebutikken kan foregå på en sådan måde, at der ikke foregår bakkemanøvrer med lastbiler i kundeområder.

1 p-plads pr. påbegyndt 50 m2 etageareal til kontor, administration, liberale erhverv, industriproduktion, håndværksvirksomhed
1 p-plads pr. påbegyndt 30 m2 butiksetageareal til detailhandel

For hver påbegyndt 25 parkeringspladser skal der etableres 1 handikap-parkeringsplads.
Større samlede parkeringsarealer med mere end 8 pladser, skal
beplantes med mindst ét træ pr. 6 p-pladser, der skal plantes på
eller i forbindelse med parkeringspladsen.
STIER

5.11

Lokalplanområdet betjenes med en sti a-b som vist i princippet på
kortbilag 3. Stien udlægges i en bredde på mindst 3 m og anlægges
i en bredde på mindst 2 m.
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§ 6. BEBYGGELSENS
BEBYGGELSENS OMFANG OG
PLACERING
BEBYGGELSENS PLACERING
PLACERING
6.1

Bebyggelse skal placeres indenfor de på kortbilag 3 viste byggelinjer:
-

Byggelinjerne skal sikre passende bufferzone mod Vesterhavsvej
og rundkørsel samt hensyn til nabobeboelse mod øst.

3 m fra østlig afgrænsning af lokalplanområde
20 m fra vejmidte på Vesterhavsvej
40 m fra centrum af rundkørsel Vesterhavsvej/ Tarphagevej

BEBYGGELSENS OMFANG

BEBYGGELSENS OMFANG

6.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
45 %.

Beregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom sker
efter de i bygningsreglementet fastlagte bestemmelser om beregning af bebyggelsesprocent.

6.3

Ved bebyggelse på sokkelgrund skal grundens andel af fæles friarealer og parkerings- og manøvrearealer indregnes i grundstørrelsen
som grundlag for beregning af bebyggelsesprocenten.

6.4

Dagligvarebutik må højst have et areal på 1.200 m2.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens
etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen, skal medregnes.
I henhold til planloven, må dagligvarebutikker i lokalcentre og
enkeltstående dagligvarebutikker til lokalområdets forsyning ikke
overstige 1.200 m2 bruttoetageareal. Bemærk at bruttoetagearealet
ikke kan tillægges op til 200 m2 personalefaciliteter. Disse faciliteter
skal indgå i ovennævnte 1.200 m2.

6.5

Udvalgsvarebutik må højst have et areal på 2.000 m2.

6.6

Det samlede areal til butikker må højst være 2.000 m2.

6.7

Bebyggelse må højst opføres i to etager.
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6.8

Intet punkt af bygningens ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over eksisterende terræn.

6.9

Bebyggelse må opføres i den makimale bygningshøjde frem til de
byggelinjer, som er vist på kortbilag 3.
Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende, kan dog have
en større højde – dog højst 1,20 m over bebyggelsens højeste
punkt.

§ 7. BEBYGGELSENS
YDRE FREMTRÆDEN
7.1

Bebyggelsen indenfor lokalplanens område skal fremstå som en
samlet helhed i farver, form og materialer.
FACADEMATERIALER OG – FARVER

7.2

Bebyggelsens facade skal fremstå i farverne hvid, sort, grå, rå umbra, brændt umbra, dodenkopf, lys dodenkopf, oxydrød, gl. oxydrød,
svenskrød, engelsk rød, rød okker, rå siena, okker, vogngrøn og i
disse farvers blanding med sort og hvid.

Rå umbra

S6020-Y30R

Træ, tegl, kobber zink og aluminium kan fremstå i deres naturlige
farver.

Brændt umbra

S7510-Y80R

Dodenkopf

S8505-R20B

Lys Dodenkopf

S8005-RB

Oxydrød

S4550-Y80R

Gl. oxydrød

S4050-Y80R

Svenskrød

S5040-Y80R
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Engelsk rød

S2070-Y70R

Rød okker

S2570-Y40R

Rå Siena

S4040-Y40R

Okker

S2540-Y20R

Vogngrøn

S8010-B70G

NB farverne kan fremtræde meget forskelligt på skærme og
printere.Rekvirer eventuelt et farvekort.
*)

7.3

Bebyggelse inden for lokalplanens område skal have facader, der
fremtræder i blank mur, tegl, beton, beklædt med træ eller som
pudset - herunder vandskuret, sækkeskuret eller lignende berapning.
Mindre bygningsdele, som max udgør 30% af en facade, kan desuden udføres i træ, glas, zink, stål, beton, kobber og aluminium.

7.4

Skure, udhuse og lignende skal udføres i samme materialer som
hovedbygningerne eller som beklædt med træ eller plader af stål,
zink eller fiberbeton.
TAGMATERIALER

7.5

Tage med mere end 10° hældning skal udføres med røde eller gule
teglsten eller betontagsten, tagpap eller fiberbeton (fx Eternit) i sort
eller grå farve. Flade tage kan udføres med andre egnede materialer.

TAGMATERIALER
”Grønne tage” er benævnelsen for tagbelægninger, der har et
vækstlag af planter/græs som beklædning. Grønne tage optager en
stor del af den nedbør, som falder på taget, men virker primært
som forsinkelse i forbindelse med større nedbørsmængder. Dermed aflaster et grønt tag kloaksystemet.

Tage kan desuden udføres som tag dækket med vegetation - såkaldte ”grønne tage”.
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Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med
et glanstal på over 20, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse
af solenergi.

Glanstal i henhold til ISO 2813-metoden fra 1994.

TEKNISKE BYGNINGSDELE
BYGNINGSDELE
7.7

Tekniske bygningsdele som for eksempel elevatorer, ventilation,
solfangere, klimaanlæg, med videre skal indeholdes i bygninger
eller på anden måde indgå som en integreret del af bygningens
arkitektur.

7.8

Alle synlige flader på solenergianlæg skal fremstå i mørke jordfarver, defineret ved en NCS-kode indeholdende min. 50 % sort. Solenergianlæg skal desuden fremstå antirefleksbehandlede.

7.9

Solenergianlæg på bebyggelsens tage må kun opsættes efter følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•
•

7.10

Alle synlige flader på solenergianlæg skal fremstå i mørke
jordfarver, defineret ved en NCS-kode indeholdende min.
50 % sort.
De skal være anti-refleksbehandlede.
De skal lægges på tagfladen og være parallelle denne. De må
være hævet max 15 cm fra tagfladen.
De skal placeres, så de udgør ét eller flere samlede rektangler.
De skal placeres i harmoni med ovenlysvinduer, udluftningshætter og lignende, som ikke må bryde solcelle-/solpanelfladen.
De skal etableres på bygningens primære tag. Der kan således
ikke placeres anlæg på kviste, frontispice eller lignende.

Ved fladt tag kan solenergianlæg opsættes på stativer med hældning op til 12 grader, når de placeres min. 1 m fra tagets kant.
Såfremt anlæg til indvinding af solenergi på bygninger med taghældninger under 10 grader skærmes bag en brystning på min. 0,8
m over tagflade, må anlægget føres ud til brystningen.
SKILTE

7.11

Skiltning og reklamering i området skal foregå efter følgende retningslinjer:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.12

Der må opstilles én pylon/ét skilt med en højde på max 8,5 m
og en bredde på max 1,5 m i området.
Der må derudover opstilles én pylon/ét skilt alene til skiltning
i forbindelse med tankanlæg – herunder oplysning af brændstofpriser.
Ved tilkørselsvej kan der opstilles ét skilt, der samlet oplyser
om de virksomheder, som vejen giver adgang til.
Skiltet må maksimalt fylde 0,4 m2 pr. virksomhed
og højst være 1,2 m højt.
Skiltning udover det ovennævnte skal foregå som skilte monteret på bygningers facade og må maksimalt udgøre 3 m2 pr.
25 m facade.
Uden for udstillingsvinduer kan der kun opsættes skilte med
virksomhedens navn og logo.
Lysende skilte skal udføres som transparente bogstaver eller
logo på mørk baggrund.
Blinkende eller animeret skiltning må ikke finde sted.

yderligere opsættes ét pylonskilt med brændstofpriser.
Skiltning ved tankstation skal overholde gældende regler for dette.

Der kan i området opstilles højst 3 flagstænger. Flagstængerne må
ikke være højere end 12 m.
Alle flagstænger i området skal placeres harmonisk som én samlet
helhed – fx på linje eller i grupper med en afstand på højst 5 m
mellem flagstængerne.
Ovenstående bestemmelser om flagning gælder kun reklameflag
og ikke nationalflag.

§ 8. UBEBYGGEDE AREALER
OPHOLDSAREALER
8.1

Der skal inden for området etableres og indrettes udendørs opholdsareal svarende til mindst 5 % af etagearealet til erhverv.
Udendørs opholdsarealer skal have en størrelse, være placeret og
indrettet så de er egnede til formålet.
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HEGN OG BEPLANTNING

8.2

Arealer, som ikke er optaget af bebyggelse, færdselsarealer og lignende, skal etableres med græsflader, busketter og solitære træer.

8.3

Området mellem byggelinje og vejskel skal henligge som græsareal
og beplantes med grupper af buske eller sammenhængende buskbeplantning.

HEGN OG BEPLANTNING

En servitut om en eksisterende forsyningsledning kræver, at der
ikke beplantes med træer og buske med dybtgående rødder, der
kan beskadige ledningen.

Området må ikke anvendes til parkering, udstilling, reklamering
eller oplag. Her kan dog etableres sti.
8.4

Ved indkørslen til området skal der plantes solitære træer og grupperinger af lave buske.

Beplantningen skal have en højde og placering, som sikrer, at færdselslovens krav om oversigtsarealer overholdes.

8.5

Der skal etableres visuel afskærmning mod det åbne land samt mod
naboskel uden for lokalplanområdet i form af et ensartet levende
hegn af hjemmehørende, egnskarakteristiske arter.

Højde på hegn reguleres efter hegnsloven. Normalt max 180 cm.

Der kan som supplement til det levende hegn opsættes trådhegn
på højst 1,8 m på indersiden af det levende hegn.
8.6

Levende hegn mod vej eller sti skal placeres på egen grund, mindst
40 cm fra skel.

8.7

Der må inden for lokalplanens område ikke plantes plantearter, som
er opført på Miljøministeriets liste over invasive arter.

Invasive arter jf. Miljøministeriets liste:
Almindelig vandpest (Elodea canadensis), Bjergfyr (Pinus mugo),
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), Canadisk bakkestjerne
(Conyza canadensis), Contortafyr/Klitfyr (Pinus contorta), Engelsk
vadegræs (Spartina anglica), Glansbladet hæg (Prunus serotina),
Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus), Gyldenris (Canadisk gyldenris - (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea ), Japansk pileurt (Fallopia japonica), Kæmpe-balsamin (Impatiens glandulifera), Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum),
Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis), Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites hybridus), Rynket rose (Rosa rugosa).

TERRÆNREGULERING
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Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m. i forhold til eksisterende
terræn efter områdets byggemodning må ikke finde sted.
Inden for det på kortbilag 3 markerede areal kan der dog terrænreguleres op til +/- 1,5 m, når det er nødvendigt for at etablere en
bygning uden niveauspring.

Hældning på stier skal følgende gældende regler for handicapadgang mv.

Byrådets eventuelle tilladelse gives som en dispensation fra planen.
8.9

Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel
mod vejareal, sti, eller nabo uden for lokalplanområdet.

Terrænet skal således udjævnes mod skel, så der ikke forekommer
terrænspring mellem naboejendomme, vejareal eller fællesopholdsarealer.

Al terrænregulering mellem skel og indtil 2,5 m fra skel skal ske ved
udjævning/tilpasning til de tilstødende arealer og grunde.

8.10

AFFALDSHÅNDTERING

AFFALDSHÅNDTERING

Affaldsbeholdere, genbrugscontainere og lignende skal afskærmes
med hegn, mur, hæk eller lignende.

Virksomhederne skal indtænke håndtering af eget affald indenfor
egen matrikel, således at området fremstår pænt og ryddeligt.

OPLAG
8.11

OPLAG

Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede arealer, varegårde og lignende samt henstilling af uindregistrerede køretøjer, større lystbåde, campingvogne, trailere og lignende.
Det gælder dog ikke hvis det opstillede som fx både, campingvogne og trailere er til salg.

8.12

Veje og pladser for kørsel med eller parkering af motorkøretøjer
eller håndtering af miljøfarlige stoffer i området skal udføres med
en fast, tæt belægning, som muliggør opsamling af overfladevand.

Bestemmelsen skal forebygge, at der sker nedsivning af miljøfarlige
stoffer til grundvandet eller forurening af jorden.

§ 9. TEKNISKE ANLÆG
9.1

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

9.2

Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske
forsyning skal placeres samlet langs vej- eller naboskel og skal have
samme diskrete udformning - sort, grå eller mørk grøn.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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§ 10. FORUDSÆTNINGER FOR
IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE
BEBYGGELSE
10.1

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:
•
•
•
•

Bebyggelse er tilsluttet Varde Kommunes varme-, vand- og
spildevandsforsyning.
Der er anlagt veje, stier, adgangs- og parkeringsarealer, som
beskrevet i § 5.
Der er etableret afskærmning af udendørs oplag, herunder
skraldespande, jf.§ 8.8.
Der er etableret levende hegn og beplantning, jf. § 8.2-§8.5.

§ 11. GRUNDEJERFORENING
11.1

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, hvis der
etableres flere end 3 ejendomme.

11.2

Grundejerforeningen skal oprettes, når byrådet forlanger det, dog
senest når 50 % af de udstykkede grunde er solgt.

11.3

Grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles vej,
sti, friarealer og fællesanlæg.

11.4

Grundejerne har pligt til at tage skøde på fælles fri- og opholdsarealer samt fællesveje og -stier.

11.5

Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Varde Kommune.

11.6

Kommunen kan kræve, at grundejerforeningen optager medlemmer fra naboområder, sammenslutter sig med grundejerforeninger
for tilgrænsende områder, eller at grundejerforeningen lader sig
opdele i flere selvstændige foreninger.
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§ 12. OPHÆVELSE AF
LOKALPLAN/BYPLANVEDTÆGT
LOKALPLAN /BYPLANVEDTÆGT
12.1

Der er ingen lokalplaner eller byplanvedtægter, som aflyses med
lokalplanen.

§ 13. AFLYSNING AF SERVITUT
SERVITUT
13.1

Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af planen.

§ 14.
14. RETSVIRKNINGER
14.1

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge lov om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i
overensstemmelse med planens 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 dispensation
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 uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre servitutter
kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for planens virkeliggørelse.

I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når
Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen
af lokalplanen.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og lov
om planlægning.

§ 15. MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER
RETSVIRKNINGER
15.1

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der
kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter lov om planlægning, § 17 et midlertidigt forbud
mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Forbuddet gælder også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget.
Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. 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 offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget dog højst 1 år.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune

20

BESTEMMELSER

REDEGØRELSE

VEDTAGELSESPÅTEGNING
Lokalplanforslaget er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om planlægning, af Varde Byråd den dd. mm åååå.

På byrådets vegne

Erik Buhl Nielsen
Borgmester
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Mogens Pedersen
Kommunaldirektør
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER
PLANER
LOKALPLAN ELLER BYPLANVEDTÆGT
Lokalplanområdet er ikke omfattet af gældende lokalplaner.
KOMMUNEPLAN

serne i den gældende kommuneplan, er der sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen, også udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg.
Kommuneplantillæg nr. 15 udvider rammeområdet 04.01.C02 og
gør det samtidigt muligt at etablere dagligvarebutik på op til 1.200
m2 og/eller udvalgsvarebutik på op til 2.000 m2 inden for en samlet
ramme på max 2000 m2. Lokalplanen følger de givne retningslinjer
for maksimal bygningshøjde, etageantal og bebyggelsesprocent
mv. Den del af lokalplanområdet som ligger i landzone overføres i
forbindelse med den endelige godkendelse af lokalplanen til byzone.

Kommuneplan 2017, Varde Kommune

Rammebestemmelser
Den største del af lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne
for rammeområde 04.01.C02 i Kommuneplan 2017, Varde Kommune. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i det åbne
land og dermed ikke en del af rammen for centerområdet
04.01.C02.
10.01.C02:
Centerområde, byzone og landzone, blandet bolig
og erhvervsbebyggelse samt butikker, bebyggelseshøjde 8,5 m,
max. 2 etager, bebyggelsesprocent 45.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål i enkeltområde
10.01.C01 og 10.01.C02 må ikke overstige 3.000 m2. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 1.000m2.

Kommuneplantillæg
Da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelLokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune

Kort: Udsnit af kommuneplanens rammekort

Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger uden for områder med drikkevandsinte22
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resser, særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til
vandværker.
Lokalplanen muliggør etablering af tankanlæg for brændstofsalg.
Der stilles her krav om etablering af belægning med opsamling af
overfladevand samt evt. spild med olie/benzin-udskiller, der sikrer
mod nedsivning til jord og/eller grundvand. Den øvrige anvendelse
til ikke miljøbelastende erhverv medfører ikke særlig risiko for forurening.

Bevaringsværdigt kulturmiljø og stationsbymiljø.
Billum er placeret i et fladt terræn på nordsiden af Varde Ådal og er
karakteriseret af at være opdelt i to byer: den oprindelige kirkeby og
den senere tilkomne stationsby. I Kommuneplan 2017 er stationsbyen udpeget som kulturmiljø og kirkebyen indgår som et vigtigt
kulturhistorisk element i helheden omkring Varde Ådal, som i sin
helhed er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø.

På den baggrund vurderes lokalplanen ikke at udgøre en væsentlig
risiko for grundvandet.

Detailhandelsplanlægning
Inden for lokalplanområdet må der etableres detailhandelsbutik
med et samlet etageareal på 1.200 m2 ved dagligvarer eller 2.000 m2
ved udvalgsvarer. En redegørelse for behovet for at muliggøre etablering af butik med dagligvarer her indgår i tillæg nr. 15 til kommuneplanen.
Varde Kommune vurderer, at det er relevant og i tråd med kommunens intentioner på detailhandelsområdet, at give mulighed for
etablering af detailhandelsbutikker – herunder en dagligvarebutik –
i Billum. Der findes for nuværende ikke dagligvarehandel i Billum.
Vadehavet Kulturarvsatlas

I Billum er der afgrænset et lokalcenter. Det er Byrådets intention, at
sikre mulighed for fastholdelse af et mindre butiksudbud i kommunens udpegede lokalcentre. Lokalcentret er dækket af i alt to kommuneplanrammer, som er udlagt til center- og erhvervsformål.
Rammerne udlægger tilsammen 3.000 m2 til detailhandel.
Placeringen ved Vesterhavsvej i forlængelse af den eksisterende by
gør, at området er nemt tilgængeligt for både beboere i Billum og
pendlere og turister, som benytter den øst/vestgående landevej.
Butikken vil ligge centralt i forhold til byens centrum og indpasse
sig i det lokale bymiljø.

I henhold til Kommuneplanens retningslinjer skal bevaringsværdige
kulturmiljøer friholdes for byggeri, anlæg mv., som ikke er forenelige med de kulturhistoriske interesser. Når der udarbejdes en lokalplan indenfor et bevaringsværdigt miljø skal lokalplanens bestemmelser sikre de pågældende bevaringsværdier.
Lokalplanen, som muliggør en mindre udvidelse af byen mod vest,
vurderes ikke at påvirke oplevelsen af bymiljøet i stationsbyen.
Med kommuneplantillæg nr. 15 sikres det, at lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

Detailhandel vil ligge med en god trafikal betjening fra Vesterhavsvej, som kan tage imod den trafik, som kommer til butikken uden, at
trafikmiljøet belastes.
Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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VANDFORSYNINGSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

Lokalplanområdet ligger inden for Billum Vandværks vandforsyningsområde. Billum Vandværk forsyner alle ejendomme i nærområdet med drikkevand.
V ARMEFORSYNINGSPLAN
Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplanlægning forsynes med naturgas.
Der kan kun meddeles tilladelse til jordvarmeanlæg, hvis anlægget
benytter IPA-sprit eller mindre forurenende kølemidler.
SPILDEVANDSPLAN
Området er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Området skal separatkloakeres.

Lokalplanområdet er omfattet af og i overensstemmelse med Trafiksikkerhedsplan for Varde Kommune.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan
betyde:

FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING
LOVGIVNING

•
•

MILJØVURDERING
Der er foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer
og programmer og konkrete projekter (VVM), afsnit II 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. § 8, stk. 2 i loven.

Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000område, som er Varde Å. Der er ikke registreret forekomst af bilag
IV-arter i området.

I screeningen blev der fokuseret på:
•
•
•

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 habitatdirektivets bilag IV,
litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-arter.

Trafikstøj
Trafiksikkerhed
Støj fra erhvervsvirksomheder

KYSTNÆRHEDSZONEN
KYSTNÆRHEDSZONEN
Kystnærhed

Området ligger uden for kystnærhedszone og kystnær byzone.

MILJØBESKYTTELSE
MILJØBESKYTTELSE
Virksomheder, der etableres i lokalplanområdet, skal overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Lokalplanområdet
kommer til at ligge i centerområde (blandet bolig og erhverv),
og de tilgrænsende områder er også centerområde. Støjgrænserne er derfor som følgende:

Centerområde

Mandag – fredag
kl. 07 – 18, lørdag
kl. 07 - 14

Mandag – fredag
kl. 18 – 22, lørdag
kl. 14 – 22, søn- og
helligdage kl. 07 22

55 dB(A)

45 dB(A)

Alle dag kl. 07 –
22

SKOVREJSNING
SKOV REJSNING
Uønsket skovtilplantning

I henhold til Kommuneplan 2017 er skovtilplantning indenfor lokalplanområdet uønsket.
NATURBESKYTTELSESLOVEN
NATURBESKYTTELSESLOV EN
Lokalplanområdet omfatter ikke beskyttede naturtyper eller byggelinjer til å, sø, skov, fortidsminde mv.
JORDFORURENINGSLOVEN

40 dB(A)

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

INTERNATIONALT
INTERNATI ONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE
NATURBESKYTTEL SESOMRÅDE – NATURA
2000
Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune

Der er ingen oplysninger om jordforurening i området. Der er ikke
registreret kilder til diffus forurening i lokalplanområdet og arealanvendelsen har altid været agerjord.
Arealet undtages af områdeklassificeringen, idet der foreligger
viden om, at arealet tidligere har været agerjord og derved ikke
burde være belastet af diffus forurening.
Dermed vil der ikke være anmeldepligt og krav om analyser ved
25

REDEGØRELSE
jordflytninger, jf. jordforureningslovens § 50 og 50a.
STØJFORHOLD
Da lokalplanområdet grænser op til Vesterhavsvej, der er en trafikvej med deraf følgende støjbelastning, skal der ved nybyggeri sikres, at støjniveauet på de udendørs opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledning herom.
Varetilkørsel til dagligvarebutik kan medføre støjpåvirkning. Aflæsningsrampe kan kræves afskærmet, så støjen i forbindelse med
varelevering ikke påvirker nærliggende boliger.
Tilsvarende skal det sikres, at boliger i nærområdet sikres i forhold
til eventuel støj fra andre typer erhvervsvirksomheder indenfor
lokalplanområdet.
Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1984 ”Ekstern
støj fra virksomheder”.
VEJLOVEN
Der skal i forbindelse med byggeansøgning fremsendes et vejprojekt med en plan for vejprojektet og parkeringsarealer, belægning,
befæstelse, afvanding mv.
Stamveje og fordelingsveje udlægges som private fællesveje.
Vejene må ikke anlægges eller tages i brug før godkendelse af vejprojektet foreligger.

UDBYGNINGSAFTALE
Planlovens § 21b åbner mulighed for, at en grundejer kan tage
initiativ til at indgå en frivillig aftale med kommunen om at bidrage
til udbygningen af infrastrukturanlæg i de tilfælde, hvor grundejeren finder det hensigtsmæssigt i forhold til udnyttelsen af en ejendom. Dette gælder f.eks. ved ændring eller udvidelse af anvendelse
og de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser, således som det er tilfældet for lokalplanforslaget.
Varde Kommune har modtaget en opfordring til at indgå en frivillig
udbygningsaftale. Efter forhandling er der udarbejdet et udkast til
aftale om udbygning af infrastrukturanlæg.
Udbygningsaftalen indgår som bilag til lokalplanen.
MUSEUMSLOVEN, ARKÆOLOGI
ARKÆOLOGI OG SKJULTE FORTIDSMINDER
Fortidsminder som for eksempel bopladser og grave fra oldtiden er
beskyttet af Museumsloven og må ikke berøres uden at en forudgående arkæologisk vurdering og eventuel undersøgelse har fundet sted.
ArkVest har set på lokalplansområdet ved Billum. Det ansøgte areal
befinder sig inden for et område, hvor ArkVest ikke uden en forudgående forundersøgelse kan udtale sig om, hvorvidt der er fortidsminder og deres væsentlighed.
Området ligger umiddelbart nord for et Kulturarvsareal, hvor der er
gjort mange væsentlige fund fra jernalder og vikingetid. Endvidere
har en forundersøgelse, i 2012, i forbindelse med en BMX bane nord
for Kulturarvsarealet afsløret, at denne bebyggelse fortsætter mod
nord, lokaliteten er ikke langt fra Billum kirke, hvilket sandsynliggør,
at der også kan være spor fra middelalder.
For at sikre at eventuelle fortidsminder ikke berøres af et anlægsarbejde, anbefales det bygherren at kontakte ARKVEST for at få
en udtalelse for området.
Forundersøgelsen har til formål at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af fortidsminder, deres udstrækning og bevaringstilstand. En
forundersøgelse er typisk foretaget på kort tid og ArkVest udfærdi-

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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ger herefter en bindende udtalelse. Heraf vil det fremgå, om der er
væsentlige fortidsminder på området, og om ArkVest indstiller disse
til en arkæologisk undersøgelse. Der er her mulighed for at revurdere anlægsarbejdet og evt. undgå områder med mange fortidsminder.
Hvis der ikke findes væsentlige fortidsminder på området, vil ArkVest umiddelbart frigive området til anlægsarbejdet. Skulle der på
trods af frigivelsen alligevel dukke fortidsminder op, vil en undersøgelse af disse fortidsminder være uden udgift for bygherren.
Findes der ikke ved en forundersøgelse fortidsminder på området,
kan bygherren hvad angår Museumsloven uden videre gå i gang
med anlægsarbejdet. Findes der ved forundersøgelsen fortidsminder, som bør undersøges, kan anlægsarbejdet muligvis flyttes, så
fortidsminderne ikke berøres. Er dette ikke muligt, skal der foretages en arkæologisk undersøgelse.
Se i øvrigt folderen ”Vejledning til bygherrer - arkæologi og Museumsloven” om Museumsloven og anlægsarbejde. Folderen kan
ses på ARKVEST hjemmeside: www.arkvest.dk.
Spørgsmål vedrørende museumsloven eller de arkæologiske undersøgelser kan rettes til ARKVEST, Varde Museum, Lundvej 4, 6800
Varde, tlf. 75 22 08 77, eller pr. mail post@arkvest.dk.
LANDBRUGSPLIGT
Lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt.
Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves. I henhold til Landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 2 kan
landbrugspligten efter lokalplanens endelige vedtagelse ophæves
ved erklæring fra en praktiserende landinspektør.

TILLADELSER FRA ANDRE
ANDR E MYNDIGHEDER END VARDE KOMMUNE
KOMMUNE
Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået de nødvendige
tilladelser/dispensation hertil.
FÆRDSELSLOVEN
Der kan ikke uden samtykke fra politiet givet tilladelse til udførelse
af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens
sikkerhed og afvikling. Jf. færdselsloven.
LANDBRUGSLOVEN
matrikel nr. 3a Billum By, Billum er pålagt landbrugspligt. Realiseringen af lokalplanen forudsætter derfor, at landbrugspligten ophæves for lokalplanområdet. Ophævelse af landbrugspligten forventes at kunne ske i forbindelse med udstykningen af området.

SERVITUTTER
For lokalplanområdet gælder flere deklarationer.
Heraf har nogle betydning i forhold til områdets disponering mv.,
da de fastlægger visse bindinger. Disse er:





Dok. om byggelinier mv - 01.03.1984-4758-50
Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv. – 23.02.1989-3279-50
Dok. i ht. ekspropriation om vejret mv. – 12.11.2001 – 25895-50
Dok. om byggelinie mv. – 18.09.2002-26610-50

Det er ansøgers opgave, at søge landbrugspligten ophævet.

Lokalplan 04.01.L04 – Varde Kommune
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Bilag: 90.6. Definition af A, B og C sager
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 35990/18

Fra sagsfremstilling ”Evaluering af delegation for det tekniske område” tilrettet med Byrådets
beslutning fra den 16. januar 2018.

Definition af A-, B- og C-sager med tilhørende skema for politisk behandling
A-sager er sager, der forudsætter en større ændring på kommuneplanniveau, og hvor den
endelige beslutning ikke kan delegeres til udvalget/forvaltningen men skal træffes af Byrådet.
For denne type sager foreslås en proces, hvor forvaltningen indleder sagen med at indkalde
idéer og forslag fra offentligheden. Herefter fremsendes sagen til principbehandling med
beslutning i Byrådet. I denne fase fastlægges de overordnede principper for udformningen af
de efterfølgende plandokumenter. Forud for den offentlighøring vil sagen blive forelagt
Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv. Efter høringsperioden skal
planforslagene vedtages endeligt i Byrådet. A-sager vil bl.a. være VVM-sager og sager, hvor
der skal udlægges nye rammeområder, eller den overordnede anvendelsesbestemmelse skal
ændres.
Lokalplansager, der ikke forudsætter større ændringer på kommuneplanniveau, kan delegeres
fuldt ud til forvaltningen. Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan være sager i denne
kategori, der har politisk interesse. Det foreslås derfor, at Udvalget for Plan og Teknik i
forbindelse med den kvartalsvise prioritering af hvilke lokalplaner, der skal igangsættes, tager
stilling til, om sagerne skal behandles som B- eller C-sager.
B-sager er sager, der ønskes forelagt Udvalget for Plan og Teknik forud for den offentlige
høring og til endelig vedtagelse.
C-sager delegeres fuldt ud til forvaltningen.
Forhøring

Prioritering
af
igangsætning

Principbeslutning

A-sag
F
PT
BY
B-sag
PT
C-sag
PT
BY = byråd, PT = Udvalget for Plan og Teknik, F= Forvaltningen
UØE= Udvalget for Økonomi og Erhverv

Godkendelse
af
planforslag til
høring
UØE
PT
F

Endelig
godkendelse

BY
PT
F

Bilag: 90.5. Samlet fuldmagt til udbygningsaftalen.pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 51251/18

Bilag til udbygningsaftale. Rev. 22.03.2018

Bilag: 90.3. Udbygningsaftale m. underskrift og bilag
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53965/18

Bilag til udbygningsaftale. Rev. 22.03.2018

Bilag: 91.1. Blåvand udviklingsplan 2025
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 50460/18

Udviklingsplan
for Blåvand.

Nordens førende og mest
attraktive kystferieby.
Her mødes naturen og
kulturen i et unikt sampil,
der er attraktivt at besøge
og bo i hele året rundt.

2025
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Blåvand er i dag en af Danmarks største kystferiedestinationer, hvor det
hver dag året rundt er muligt at slappe af, være aktiv, shoppe og spise
ude. Byen og den omkringliggende natur tiltrækker mange gæster, og
de kommer tilbage år efter år. Gæsterne og de fastboende nyder byens
mange muligheder og den smukke natur.
De mange gæster gør Blåvand til kommunens største by i lange perioder henover året – toppende i sommermånederne, hvor byens indbyggertal kommer op
på ca. 30.000, og hvor at gæsterne udgør
langt hovedparten. Blåvand har derfor
karakter af en reel turistdestination – en
kystferieby.

Det aktualiserer denne udviklingsplan,
hvor nogle af de ”skibe, der er sat i søen,
men endnu ikke er landet” medtages fra
den gamle til den nye udviklingsplan.
Andre tiltag og projekter er helt nye.

Set i sammenhæng med den samlede
kyststrækning Vestkysten ligger Blåvand,
sammen med Henne Strand og Vejers
i den sydlige ende. I Blåvand er selvforståelsen, at den er en vigtig del af den
samlede kyst, og derfor ses visionen og
indsatserne i et større perspektiv end blot
byen, de nærliggende kystbyer og Varde
Kommune.

Succesen og den store tilstrømning af
alle typer af gæster til Blåvand har betydet, at rammerne i form af infrastrukturen
og basisfaciliteter ikke er tidssvarende
mere. Det kan sammenlignes med en
fjortenårig, der ikke har fået nyt tøj de
sidste otte år – så begynder det faktisk at
stramme! Derfor sættes der i den nye udviklingsplan et særligt fokus på, hvordan
infrastrukturen og basisfaciliteterne kan
løftes, og blive en integreret del af den
nye plan – nyfortolkningen af Blåvand.

Den første udviklingsplan for Blåvand
blev udarbejdet i 2012. Når vi ser på
indsatserne, så er udviklingsplanen stort
set igangsat eller gennemført. Det er ikke
nødvendigvis i den form, det var tænkt i
2012, men helt klart i overensstemmelse med intentionen og den virkning vi
ønskede.

Målet med denne udviklingsplan er i
høj grad, at samle alle gode kræfter i
Blåvand – fastboende, feriehusejere og
erhvervsdrivende. Det sker ved, at alle
parter har deltaget i processen og ved, at
Foreningen Blåvand Udvikling bliver den
organisatoriske forankring af planen, med
deltagelse af de nævnte parter.

Forord og velkomst
4

5

Derefter er det hensigten, at foreningen
indgår i et partnerskab med Varde Kommune om drift og udvikling af Blåvand, og
dermed planens realisering.
Med disse ord ønskes du god læselyst, og
du er naturligvis velkommen til at bidrage
med nye ideer til udviklingen af Blåvand
og deltage i arbejdet med at realisere
visionen – Blåvand – Nordens førende og
mest attraktive kystferieby.
Styregruppen bag Blåvand Udviklingsplan:
Torben Krog, Ole Frederiksen, Finn Chris
tensen, Anne-Marie Lidegaard, Johannes
Jensen, Hans Kristian Pedersen, Knud
Johanson, Poul Hopp, Hugo Petersen,
Jørgen Nisgaard, Niels Arne Jessen, Colin
Seymour og Mette Bjerrum.

Udviklingsplan for Blåvand // Vision 2025

Blåvand – Nordens førende og mest attraktive kystferieby.
Blåvand på Danmarks Vestkyst er nordens førende kystferieby.
Her mødes natur og kultur i et unikt samspil, der er attraktiv at
besøge og bo i hele året rundt.
DET BET YDER:
——

At den charmerende bymidte
med hyggelige byrum kalder
på shopping, spiseoplevelser
og samvær.

——

At havet og klitterne er en
del af byens identitet med
sand, vand og marehalm, og
at der er let adgang til den
omkringliggende natur.

——

At faciliteter og attraktioner
med høj arkitektonisk standard understøtter oplevelsen
af områdets natur og kultur,
uanset om vi er til ro og
fordybelse eller leg og sved
på panden.

——

At infrastrukturen og basisfaciliteterne matcher Blåvands
høje standard, og at man
færdes trygt og smidigt i
området.

Vision 2025
6
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36

38
SOMMERHUSZONE

32
26
BYZONE

BL ÅVANDSHUK
FYR
12
14

32

30
16

32
36

38

TIRPITZ
36

38

MULDYR

22

24
20
BADEBRO

Indsatsområder
og delvisioner
Visionen brydes ned i fire indsatsområder, der er målrettede visioner
for et mere afgrænset område – også kaldet delvisioner. Da det er
delvisioner, som vi gerne vil virkeliggøre, er det vigtigt at vi iværksætter
en række projekter. Til højre herfor beskrives indsatsområderne, og du
kan læse om de tilhørende projekter på de efterfølgende sider.
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DET GODE LIV

NATUREN I SPIL (SIDE 18)

(SIDE 10)

12

Michelin ”Huk’et”

20

Naturlige oplevelsesstier

14

Naturcenter ved Danmarks
vestligste punkt

22

Danmarks største
strandlegeplads

16

Multiaktivitetshus med
værksted, marked og
cafemiljøvestligste punkt

24

Det blå plateau
– oplevelser inde og ude

26

Solfangeren – udsigtsplatform
på radarbunkeren

BASISFACILITETER OG INFRASTRUKTUR
36

Plan for regulering af trafik og udvikling af
basisfaciliteter

30

En levende bymidte med
NATURlig atmosfære

32

Attraktive feriehusområder
i pagt med naturen

(SIDE 34)

38
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BY- OG NATURRUM (SIDE 28)

Plan for vedligehold af faciliteter, infrastruktur
og udenoms arealer

12
14

Indsatsområde:
Det gode liv

16

Naturcenter
ved Danmarks
vestligste punkt
Multiaktivitetshus
med værksted,
marked og
cafemiljøvestligste
punkt

HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Se oversigtskort side 8
Det gode liv bygger i høj grad på de oplevelser vi har og får sammen. I turismemæssig
sammenhæng er der en målgruppe, der hedder
livsnyderne, og disse er karakteriseret ved
enlige par eller vennepar, der på deres ferie og
i dagligdagen lægger vægt på oplevelser af høj
kvalitet og god mad.
Oplevelserne består både af fornøjelse og læring, og kan være baseret på exceptionel natur,
kulturelle attraktioner og events. Denne gruppe
er stigende globalt – både herhjemme, på nærmarkederne og internationalt. Det er en vigtig
målgruppe, som kan skabe vækst for Blåvand
på et felt, som vi ikke helt har fat på i dag. Det
der er godt for livsnyderne, er mange gange
også det børnefamilierne går efter, og derfor
skabes der nye oplevelser for alle.
Delvisionen for ’Det gode liv’ er, at initiere og
understøtte tiltag, der skaber kvalitetsoplevelser for alle på tværs af nationaliteter, kulturer
og alder, med særlig fokus på målgruppen
’Livsnydere’.
Det betyder:

10

Michelin ”Huk’et”

——

At vi vil arbejde på, at forene oplevelsestyperne natur og gourmet, ved at skabe
mulighed for, at der etableres strandnære
muligheder for madoplevelser af høj
kvalitet.

——

At vi skal skabe oplevelser, indsigt og
læring med afsæt i den fantastiske natur
langs kysten og omkring Blåvand.

——

At vi vil skabe et frirum på tværs af nationaliteter og kulturer – et sted hvor vi
mødes, lærer hinanden at kende gennem
samtale og fælles aktiviteter.

11
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DET GODE LIV
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Projekt: Michelin ”Huk’et”
– ”Vi fyrer op under
smagsløgene”
HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Blåvand Fyr og fyrmesterboligen ligger på
Danmarks vestligste punkt – Blåvandshuk. Både
kulturmiljøet omkring Fyret og den omkringliggende natur er i verdensklasse.

Med denne placering, eller evt. en anden
tilsvarende unik beliggenhed, er det målet, at
skabe en restaurant med Michelin potentiale.
Kvaliteten i maden og betjeningen skal matche
de unikke rammer, som stedet byder på.
Der er tale om en mindre restaurant med mulighed for inde- og udeservering. I dagtimerne
er der fokus på kvalitet og betjening af frokostog strandgæster, mens der i aftentimerne er
tale om en gourmetrestaurant med fokus på de
kræsne gæster, der prioriterer gastronomiske
oplevelser højt. Der lægges vægt på potentialet
for at få mindst én Michelin stjerne.

PROJEKTETS AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:

Projekt: Michelin ”Huk’et” – ”Vi fyrer op under smagsløgene”

Syd for Fyret starter Nationalpark Vadehavet,
der tillige er udpeget som UNESCO verdensnaturarv, mens Naturpark Vesterhavet strækker
sig nordpå mod Nymindegab. Udover, at ligge
på kanten til Vadehavet og Vesterhavet, så
ligger militærets øvelsesområder i umiddelbar
forlængelse af Huk’et.

Lave en projektkonkurrence om retten
til at drive cafe- og restaurantionsdrift
med én unik naturmæssig beliggenhed
i Blåvand – Fyrmesterboligen eller
anden attraktiv beliggenhed. Vinderen
af projektkonkurrencen får lov til at leje
bygningerne og udenoms arealerne til det
specifikke mål at drive cafe og restaurant
med en høj kvalitet.
Ejerformen afgøres ved
projektkonkurrencen, og det vurderes,
om der er opbakning i Blåvand til at skabe
et ’andelsforetagende’, der byder på
projektkonkurrencen.

12
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Projekt: Naturcenter ved
Danmarks vestligste punkt

HOVEDIDÉ OG INDHOLD:

Vi får viden og kompetence til at bruge naturen.
Vi vil få forståelse for, at naturen og vi er en del
af en helhed – derfor har naturen stor betydning. Vi ser i dag naturen med vore syn på livet
og lærer at se verden fra naturens perspektiv.
Hovedtemaet er Vestkystnatur, der deles op på
følgende 3 undertemaer:
——

——

——

Landskabets udvikling siden sidste istid
omkring Horns Rev og Danmarks vestligste kyst.
Et nu-billede – hvad er helt specielt for
dette sted, flora og fauna. Især krondyr og
fugletræk spiller en stor rolle.
Et nu-billede – menneskets påvirkning af
landskabet og hvordan vi som turister og
beboere kan bruge naturen bæredygtigt.

Der arbejdes med forskellige muligheder for
et naturcenter ved Blaavandshuk Fyr. Det
eksisterende Blåvand Naturcenter, der i dag er
en mindre og ubemandet formidlingsstation,
tænkes med i planerne.

14

Et skitseforslag tegnet og beregnet ved arkitekt
Jesper Bork til 46 mio. kroner plus indretning, udstilling og inventar indgår som et af
forslagene. Projektet indgår i Varde Kommunes
prioriteringer i perioden 2020 til 2025.

PROJEKTETS AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:
Afdække hvad besøgsbehovet er for
et naturbesøgscenter. Parterne er
Varde Kommune, Blåvand Udvikling,
Vardemuseerne (der driver Blåvand
Naturcenter) samt Dansk Ornitologisk
Forening.
Planlægge projektet, så det passer ind i
den samlede projektportefølje for
Varde Kommune.
Indtænke mulighederne ved det
eksisterende Blåvand Naturcenter.
Sikre drift ved en relevant
driftsorganisation, samt de nødvendige
tilladelser og finansiering i form af
fundraising.

15

Projekt: Naturcenter ved Danmarks vestligste punkt

Der er arbejdet på et center, der skal være
porten til naturen på kanten af Nationalpark
Vadehavet (UNESCO Verdensarv) og Naturpark
Vesterhavet. I centeret får vi viden om dyr, planter og geologi ved Danmarks vestligste punkt.
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Projekt: Multiaktivitetshus med
værksted, marked og cafemiljø

HOVEDIDÉ OG INDHOLD:

Ideen om et multiaktivitetshus har samme
intention, nemlig at skabe rum for, at borgerne,
feriehusejerne og turisterne mødes med det
mål at skabe gode oplevelser for alle – også på
tværs af generationer.
Der peges på et hus, der skal være åbent i de
fleste timer af døgnet – året rundt, og hvor
man kan deltage i en mangfoldighed af events,
samt produktion og salg af kunsthåndværk.
Derudover skal der være mulighed for ro
(loungeområder), leg (børneafsnit) og nydelse
af lokale fødevarer/street food.
Multiaktivitetshuset kan evt. sammentænkes
med projektet om Det Blå Plateau.

16
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PROJEKTETS AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:
Arbejde på en organisering og drift af
huset, der skal rumme en række gratisog betalingsaktiviteter, som foredrag,
musik, kunsthåndværk, cafe mm.
Finde et sted og placere huset, der
arkitektonisk tilpasses landskabet. Der
er fokus på en naturskøn beliggenhed,
således at udeområderne kan inddrages
til blandt andet leg og picnic. Bygningen
skal derfor servicere ophold ude og inde.
Der kan være tale om en eksisterende
bygning eller at bygge selv.
Opstille en finansiel model for drift
og anlæg, og søge midler hos fonde
og puljer til medfinansiering af såvel
etablering som indretning.

Projekt: Multiaktivitetshus med værksted, marked og cafemiljø

Neighbourhood eller naboskab har de senere
år fået en ny betydning i turistmæssig sammenhæng. Det bygger i høj grad på noget som Blåvand og vestkysten har været gode til igennem
mange år – den danske ’hygge’. Naboskabet
skal omfatte både beboere og gæster.
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Indsatsområde:
Naturen i spil
NATUREN I SPIL

HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Naturen – Vesterhavet, de hvide strande og
klitterne er ’reason to go’ for langt de fleste
turister i Blåvand og på Danmarks Vestkyst. Det
er helt sikkert også et genkendeligt motiv for de
fleste feriehusejere og for beboerne i Blåvand.
Men hvad er og hvor er naturen? Det er
nemmere, at beskrive de bebyggede områder
i Blåvand – bymidten og de store feriehusområder, end det er at afgrænse naturen. Naturen
bredder sig i alle verdenshjørner fra Blåvand –
både syd, vest og nord for Blåvand, men også
helt om til Ho bugt. Når vi er i Blåvand, kan vi
derfor både opleve Vadehav, Vesterhav, heder
og de vestjyske plantager.
Naturen skaber rammer for helt unikke oplevelser, uanset om vi er til lands, vands eller i luften.
De hvide og badevenlige strande og plantagerne omkring Blåvand tiltrækker hvert år mange
gæster. Naturen bruges til gå- og vandreture,
løb, svømmeture og ophold – alt på egen
hånd. Turisterne efterlyser muligheder for flere
aktiviteter i de årlige gæsteundersøgelser.
Det samme gør sig gældende for beboere og
feriehusejere.

Da Naturen er det største aktiv, så er det også
vigtigt at passe på den. Derfor skal vi tænke
nudging ind i brugen af naturen, og dermed
skabe strukturer og faciliteter, der i sig selv er
æstetiske og af høj kvalitet og samtidigt styrker
oplevelsen i alle slags vejr og mindsker slitagen
på klitter mm.
Delvisionen for ’Aktiv Natur’ er, at skabe gode
og sunde aktiviteter og faciliteter for alle i
naturen, der eksponerer naturen og tilgodeser
naturen på dens egne præmisser.

20

Naturlige
oplevelsesstier

22

Danmarks største
strandlegeplads

24

Det blå plateau
– oplevelser inde
og ude

Det betyder:

Solfangeren
– udsigtsplatform
på radarbunkeren

——

At vi skal bygge videre på de mange
eksisterende adgange og passager til
naturen, som stier, rastepladser mm.,
og understøtte naturoplevelsen med
mulighed for at være tilstede – uanset
om det er naturlegepladser, naturfitness,
opholdsrum mm.

Se oversigtskort side 8

——

At vi skal udvikle og skabe faciliteter til naturen, der gør det muligt at nyde naturen i
dens fulde længde, og uanset vejret.

18

26

19
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Projekt:
Naturlige
oplevelsesstier
HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Det skal være nemmere for alle, at få del i de
store naturoplevelser i Blåvand – og det både til
fods eller på cykel.
Derfor skal naturen gøres mere tilgængelig –
også for gangbesværede, ved at allerede eksisterende stiforløb forbedres og nye etableres.
Og der er fokus på oplevelser undervejs i form
af naturfitness, naturlegepladser, udkigsposter,
opholds- og fotopladser.
Der er indledningsvist peget på tre stiforløb:
——

Grønningen – Tirpitz – Ho.

——

Mælkevej – Ho (Punchvej).

——

Boardwalk fra Hvidbjerg Strand til
Blåvand Strand.

PROJEKTETS AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:
Foretage en kortlægning af de stier, der
ønskes at arbejde videre med.
Udpege oplevelsesloops på de enkelte
stiforløb, som naturfitness, naturlegeplads,
raste- og fotopladser.

Opstille budget for drift og anlæg,
herunder søge midler i fonde og puljer til
finansiering af etablering og formidling.
Klargøre og afmærke stiforhold, samt
etablere oplevelsesloops – evt. etapevis.
Evt. koble det til leje af cykler, ridestier, stier
til intervalløb og køb af picnickurve.

20

21

Projekt: Naturlige oplevelsesstier

Inddrage Naturstyrelsen, undersøge
ejerforhold og behovet for tilladelser.
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Projekt:
Danmarks største strandlegeplads

PROJEKTETS
AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:

Børn og barnlige sjæle skal
have de bedste muligheder
for leg og læring på stranden
i Blåvand. Naturen og de
tilstedeværende faciliteter,
som bunkers og høfder skal
inddrages mest muligt, således at oplevelserne hviler på
et autentisk afsæt af
en høj kvalitet.
Bunkere skal anvendes
multifunktionelt – der skal
etableres klatrevægge med
forskellige sværhedsgrader på
siderne, rutchebane fra toppen og siddepladser på den
øverste flade af bunkerne.

22

Derudover skal der på stranden være fitness, sandkasse
naturel, opholdsarealer for
voksne og naturligvis muligheder for toilet og bad.
De store stenhøfder skal,
udover at værne kysten, i spil
i forhold til flere aktiviteter,
herunder badning og fiskeri.
Det kræver, at der etableres
en ca. en meter bred sti på
toppen af 4–5 stenhøfder.
Der er også ideer om betonskibe som kystsikring
og til aktiviteter.

23

Have fastlagt
placeringen af
aktivitetsstranden og
den ønskede strækning,
og eventuelt koble det
til strandaktiviteterne for
Det Blå Plateau.
Inddrage faglig
viden om leg og
læring – skabe en
strandlegeplads til
både ’sjov og leg’ og
’dannelse og læring’.
Udarbejde en samlet
plan og beskrivelse af
projektet – herunder
visualisering.

Beregning af udgifterne
til etablering og
drift, herunder søge
fonde og puljer til
medfinansiering.
Inddrage
Kystdirektoratet
og Naturstyrelsen
i forløbet – både i
udviklingsprocessen
og om brugen af
stranden, bunkere,
høfder, eventuelt
af skibe til leg og
kystsikring, men
også for at sikre de
nødvendige tilladelser.

Projekt: Danmarks største strandlegeplads

HOVEDIDÉ
OG INDHOLD:
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Projekt: Det blå plateau
– oplevelser inde og ude

HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Projektet tager udgangspunkt i den kulturhistoriske fortælling om
Vestkystens karakteristiske klitgård, der med sine fire længer og
hårdt brændte lersten fremstillet af klæg har kendetegnet bebyggelsen i det barske klitlandskab.
Et motiv der nu får til opgave at danne rammen om fællesskabet og mere kommercielle tilbud såsom bespisning, rekreation,
udlejning af friluftsudstyr samt information om området, der i en
præcis afgrænsning nedlagt i landskabet skal være med til at løfte
områdets samlede aktivitetsudbud.
Projektet indpasses i Vestkystens klitlandskab på parkeringspladsen ved Hvidbjerg Strand, således at den store attraktion for
gæsten bliver kontrasten mellem oplevelsen af gårdrummets
beskyttende indramning af det fælles indre og oplevelsen af det
at stå oppe på det store plateau eksponeret for Vesterhavets
voldsomme kræfter. Intentionen er at skabe et sted, som både
de lokale kan genkende sig selv i, og som gæster udefra vil rejse
efter. En unik destination som anslaget til den danske vestkyst.
Derudover består projektet af en boardwalk fra Hvidbjerg Strand
til Blåvand Strand, med forskellige oplevelsesloops i forlængelse
af boardwalken og på stranden. I forhold til strandaktiviteterne,
skal der vurderes på, om denne del skal kobles til projektet Danmarks største strandlegeplads.
Projektet kan evt. også ses i sammenhæng med projektet om et
Multiaktivitetshus.

Projekt: Det blå plateau – oplevelser inde og ude

Projektet er beskrevet, tegnet og beregnet af arkitektfirmaet
Norrøn. Projektet koster 10 mio. kroner, hvor Varde Kommune
har bevilget de første 2 mio. kroner.

PROJEKTETS AKTIVITETER – DERFOR SKAL VI:

Samle parterne omkring projektet, som er Varde Kommune
og Blåvand Udvikling, med henblik på at igangsætte
projektet.
Sikre de nødvendige tilladelser og finansiering i form af
fundraising.

24

25
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Projekt:
Solfangeren
– udsigtsplatform
på radarbunkeren
HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Solfangeren vil blive Danmarks vestligste bygningsværk. Den er
placeret på toppen af bunker V174, som ligger i fyrmesterhaven
ved Huk’et. Den er udformet som en skål, der set inde fra klitten
fanger den nedadgående sol.
En landskabelig sti og trappe giver adgang til skålen hvorfra de
besøgende kan nyde naturens elementer helt uforstyrret. Skålen
er en genfortolkning af den radarskål, der var opsat på dette sted
under 2. verdenskrig, og skulpturen bærer således en kulturhistorisk betydning, samtidig med at den iscenesætter den unikke
natur på dette specifikke sted.

PROJEKTETS AKTIVITETER – DERFOR SKAL VI:
Samle parterne omkring projektet, som er Varde Kommune
og Blåvand Udvikling, med henblik på at igangsætte
projektet.
Koordinere projektet med implementeringen af de 11
topsights i Udviklingsplanen for Danmarks Vestkyst.

+25.45m

Sikre den politiske opbakning og igangsætte ud fra en
samlet prioritering af projektet.

+19.00m
+17.80m
+14.30m

26

Sikre de nødvendige tilladelser og finansiering i form af
fundraising.

27

Projekt: Solfangeren – udsigtsplatform på radarbunkeren

Solfangeren er beskrevet, tegnet og beregnet ved arkitekt
Jesper Bork, og vil koste 6,3 mio. kroner. Projektet er derfor klar
til udbredelse og fundraising. I Udviklingsplanen for Danmarks
Vestkyst arbejdes der med 11 topsights (steder hvor udsigten til
naturen er ekceptionel), hvor der skal opstilles funktionel landart,
der samtidig med at være et kunstværk er en funktionel facilitet.
Solfangeren vil være Varde Kommunes bud på et topsight.

INDLEDENDE BESKRIVELSE:
Blåvand bymidte er et udtryk for vestjysk foretagsomhed, hvor driftige forretningsfolk gennem de sidste 50 år har tilført og udviklet deres forretninger og virksomheder ud fra et kommercielt sigte. Det har, sammen med en beslutning for 30 år
siden om at holde åbent i forretninger og restauranter hele året, skabt grundlaget
for kommunens største og mest driftige handelsby i lange perioder henover året.

Delvisionen for ’By- og naturrum’ er, at nytænke Blåvand som kystby og feriested, med
sit helt eget unikke og autentiske udtryk, hvor
det er behageligt, sjovt og lærerigt at være
hele året rundt. ’Blåvand er MIN ferieby’.

Når man ser på Blåvand By i dag, så er ikke nemt at få øje på det historiske miljø,
hvor man levede af fiskeri og agerbrug. Forretninger er skudt op langs den gamle
vej til fyret og gennem årene bredt sig ad denne vej ud i feriehusområderne.
Området har ikke været reguleret af en stram lokalplan, og en noget uensartet
byggestil vidner herom.

Det betyder:

Der er kun én vej gennem byen til det bagvedliggende feriehus- og naturområde
ud mod fyret. Det giver især på skiftedage en enorm trængsel til gene for såvel
beboere som gæster. Tiden er inde til at nytænke Blåvand i alle dens betydninger,
med det mål at fastlægge en unik identitet.

Udfordringer som lav kvalitet af basisfaciliteterne og trængsel skal vendes til fordele, og skabe grundlaget for en levende kystby, med sit eget autentiske udtryk og
med oplevelser for alle.

BY- OG NATURRUM
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En levende bymidte med
NATURlig atmosfære

32

Attraktive feriehusområder
i pagt med naturen
Se oversigtskort side 8
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——

At vi skal arbejde med et nyt autentisk
udtryk for Blåvand bymidte, og i den
forbindelse opgradere infrastrukturen
og basisfaciliteterne, således de matcher
kvalitetsoplevelsen, som vi får i Blåvand.

——

At vi skal sikre at såvel feriehuse og
feriehusområder fremstår tilgængelige og
attraktive for alle.
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Indsatsområde:
By- og naturrum
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Projekt: En levende bymidte
med NATURlig atmosfære
HOVEDIDÉ
OG INDHOLD:

I Blåvand skal vi mærke det
historiske grundlag for byens
eksistens – havet, strandene,
klitterne (naturen skal ind i og
kobles til byen), og beliggenheden på et udbygget
landbrugsområde gennem
mange århundreder, som de
højryggede agre helt tilbage
fra vikingetiden er et vidne
om i hele området.
Oplevelser er mangfoldige og
på mange niveauer. Det kan
være at shoppe, spise, lege,
lære, være, motionere mm.
Oplevelser resulterer altid i
en følelse, og hvis oplevelsen
overstiger forventningen, så
giver det en glad følelse, som
vi gerne gentager. Blåvand
skal være kendt for et autentisk, levende og oplevelsesrig
bymidte, der giver glæde. Det
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kræver et højt ambitionsniveau og en høj kvalitet.
Hensigten med dette projekt
er, at se på bymidten på en
ny måde og som et samlet
hele. Det gælder både de
offentlige arealer, som veje,
stier, parkering og toiletter, og
de private arealer der tilhører
lodsejere, som forretninger,
virksomheder, udlejningsejendomme mm.
Der peges på, at nytænke hele bymidten ud fra
autentisitet, oplevelser og
byens bevægelsesmønstre til
fods, på cykel og i bil. Udover
autensitet og oplevelser skal
der også ses på byens udtryk
og design. Det er målet,
at Blåvand får sit helt eget
udtryk der er unik og skaber
sammenhæng visuelt og
funktionalitet.

aktiviteter og fred og ro. Der
er peget på boardwalks med
torvemiljøer og legemuligheder (naturlegeplads, udendørs
fitness og sansesti) på strædet
op til klitterne og skoven,
mens strædet og parkeringspladserne op til feriehusområderne kan sættes mere
aktivt i spil til street-aktiviteter
(trampoliner, skating mm.). I
forhold til hovedgaden kom
der ideer til forskønnelse,
blandt andet ved at trække
naturens elementer ind i forhold til byinventar. Disse ideer
er skitseret, og går naturligvis
med i det videre arbejde.

PROJEKTETS
AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:

Der fremkom på de to workshops ideer om, at sprede
oplevelserne ud i hele byen,
blandt andet ved at skabe
parallel-stræder på begge
sider af hovedgaden. Stræder
på afstand af biltrafikken, hvor
der er mulighed for både
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Skabe lokal opbakning
til en helt ny plan i
Blåvand bymidte med
fokus på autensitet,
oplevelser af en
høj kvalitet og hvor
naturen og byens
bevægelsesmønstre er
tænkt ind.

Gennemføre en
samlet arkitekt- og
ingeniørkonkurrence
med det mål, at lave en
samlet masterplan for
bymidten, funderet på
inddragelse og udsyn.
Med udgangspunkt
i masterplanen
gennemføre en ny
lokalplanlægning for
den samlede bymidte,
der skaber grundlag for
masterplanens vision og
ønsker – funktionelt
og visuelt.
Realisere planen på den
korte og lange bane i
et samarbejde mellem
ejendomsejere, Blåvand
Udvikling og Varde
Kommune. På den korte
bane kan hovedgaden
forskønnes, ligesom
naturen skal trækkes
tættere på. I den
forbindelse fastlægges
det endelige program
og økonomi, ligesom de
nødvendige tilladelser
indhentes.

Projekt: En levende bymidte med NATURlig atmosfære

Med visionen om, at Blåvand
skal være Nordens førende
og mest attraktive kystferieby
er det nødvendigt, at se på
bymidten og trafikken på en
helt ny måde, hvor der er
fokus på autentisitet og en
mangfoldighed af oplevelser
til folk i alle aldre.
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Projekt: Attraktive
feriehusområder
i pagt med naturen
HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Der skal sættes målrettet ind for, at fremme ejernes interesse for
at renovere og vedligeholde deres feriehuse til alles bedste –
både indenfor og udenfor. Derudover er det vigtigt, at helhedsindtrykket af feriehusområderne er godt – at feriehusområderne
fremstår harmoniske og indbydende for såvel gæster som faste
beboere, og forlænger og supplerer byens fremtidige midte.

PROJEKTETS ELEMENTER – DERFOR SKAL VI:

På det grundlag laves der en række anbefalinger, ligesom
der arbejdes med incitaments- og løsningsmodeller –
eksempelvis vejledning til at gøre husene mere attraktive
for ejerne, lejerne og potentielle købere, samt retningslinjer
for drift og udvikling af feriehusområderne, hvilket kan
have forskellige former, som vejledninger og yderligere
lokalplanlægning.
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Projekt: Attraktive feriehusområder i pagt med naturen

Nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af Blåvand Udvikling
og Varde Kommune, der skal lave en fælles beskrivelse
af den ønskede tilstand i forhold til feriehuse og de store
feriehusområder. I dette projekt er feriehusejerne og
udlejerne centrale aktører.

36

Plan for regulering af trafik og
udvikling af basisfaciliteter

Indsatsområde:
Basisfaciliteter
og infrastruktur
INDLEDENDE BESKRIVELSE:
Som beskrevet tidligere, er Blåvand på mange
måder ’vokset ud af sin egen klædedragt’.
Infrastrukturen og basisfaciliteterne er ikke fulgt
med udviklingen af antallet af besøgende, der
stort set er der hele året rundt. Det har fået
betydning for gæsterne, der gør opmærksom
på de mange biler, mennesker og især toiletter
af en ringe standard.
Derfor er det vigtigt, at parterne omkring
Blåvand – feriehusudlejere, feriehusejere, de
erhvervsdrivende, og beboerne går sammen
i foreningen Blåvand Udvikling, med det mål,
at samarbejde med Varde Kommune om at
komme på forkant på de nævnte felter.
Delvisionen for ’Basis og infrastruktur’ er, at
gæsterne, herboende og de erhvervsdrivende
oplever en smidig og fleksibel trafikafvikling i
Blåvand by, samtidig med at basisfaciliteterne
er og opleves af høj kvalitet.
Det betyder:
——

At der laves en plan for udvikling af
infrastruktur og basisfaciliteter i Blåvand
midtby og for feriehusområderne.

——

At skal laves en plan for vedligeholdelse
af eksisterende infrastruktur og basisfaciliteter.
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Plan for vedligehold af faciliteter,
infrastruktur og udenoms arealer
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BASISFACILITETER OG INFRASTRUKTUR

HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Mens trafik omfatter bil, bus, cykel og fodgængere, og dermed infrastruktur som veje, stier og
fortov, så omfatter basisfaciliteter især toiletter
og omklædningsmuligheder. Infrastrukturen og
basisfaciliteterne skal matche områdets høje
standard og man skal færdes trygt og smidigt i
Blåvand, og have en kvalitetsoplevelse, når man
bruger toiletter og omklædningsfaciliteter.
Med det mål, er det vigtigt, at der gås nytænkende og radikalt til værks i forhold til såvel
byens midte, de store feriehushusområder
og naturen. Men det er tilsvarende vigtigt, at
der løbende sættes fokus på tilpasninger og
forbedringer af veje, stier, parkerings-, toilet-,
og omklædningsmuligheder.
Der er en kobling mellem dette projekt og
projekterne ’En levende bymidte med NATURlig
atmosfære’ og ’Attraktive feriehusområder i
pagt med naturen’.

PROJEKTETS AKTIVITETER
– DERFOR SKAL VI:
Nedsætte en trafik-, infrastruktur- og
basisfacilitetsgruppe under Blåvand
Udvikling, der sammen med Varde
Kommune skal følge implementering
af planerne for bymidtens og
feriehusområderne.
Gruppen fortsætter under Blåvand
Udvikling og med deltagelse fra Varde
Kommunes planafdeling og driftsafdeling.

Projekt: Plan for regulering af trafik og udvikling af asisfaciliteter

Projektet går derfor i høj grad ud på deltagelse
i og en samlet koordinering på af de to nævnte
projekter, men også, at der fremover er en
arbejdsgruppe under Blåvand Udvikling, der
sammen med Varde Kommune har løbende
fokus på udfordringer og potentialer for
drift og udvikling af infrastrukturen
og basisfaciliteterne i Blåvand.

Der er i processen peget på forskellige virkemidler, der kan smidiggøre færdslen i Blåvand
og dermed reducere de trængselsproblemer,
der især opleves i højsæsonen. Det drejer sig
om at lukke vejen gennem byen i højsæsonen,
en ny vej nord for byen, selvkørende el shuttlebusser, cykler ved alle feriehuse (Blåvand en
cykelby), cykelparkering, P-hus med legeplads
på taget, samt toiletter ved raste- og P-pladser
i byen ved strandene og i naturen. Disse ideer
går naturligvis med i det videre arbejde.
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Projekt: Plan for regulering af trafik
og udvikling af basisfaciliteter
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Projekt: Plan for
vedligehold
af faciliteter,
infrastruktur og
udenomsarealer
HOVEDIDÉ OG INDHOLD:
Blåvand skal opleves som en helhed, hvor udearealer, infrastruktur og faciliteter fremstår attraktive og vedligeholdte. Der er både
fokus på allerede eksisterende forhold, men også at der tages
konkret stilling til den fremtidige drift og vedligehold af nye veje,
stier, faciliteter, og rekreative områder.

PROJEKTETS ELEMENTER – DERFOR SKAL VI:
Arbejdsgruppen under projektet ’Plan for regulering af trafik
og udvikling af basisfaciliteter’, står også for dette projekt.
Der skal ske en kortlægning af den allerede eksisterende
infrastruktur (veje, stier, fortove) og basisfaciliteter (toiletter
mm.) og fastlægges en vedligeholdelsestandard.

Projekt: Plan for vedligehold af faciliteter, infrastruktur og udenomsarealer

Omkring nye forhold, laves en guide/tjekliste, der sikrer en
stillingtagen til den efterfølgende drift og vedligeholdelse.
Ud fra ønskerne og den fastlagte vedligeholdelsestandard
aftales den endelige finansiering mellem parterne.

38

39

13740 designfordi.dk

Målet med denne udviklingsplan er i høj grad, at
samle alle gode kræfter i Blåvand – fastboende,
feriehusejere og erhvervsdrivende. Det sker
ved, at alle parter har deltaget i processen og
ved, at Foreningen Blåvand Udvikling bliver den
organisatoriske forankring af planen, med deltagelse
af de tre nævnte parter. Derefter er det hensigten,
at foreningen indgår i et partnerskab med Varde
Kommune om drift og udvikling af Blåvand, og
dermed planens realisering.
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Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak
og Spildevand A/S
Denne vedtægt er udfærdiget af DIN Forsyning A/S for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak
og Spildevand A/S.
I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633. af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler
for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven) samt den til enhver tid gældende lov om ændring af
lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. har Esbjerg Spildevand A/S og
Varde Kloak og Spildevand A/S fastsat denne betalingsvedtægt, der er godkendt af Esbjerg Byråd den 16.01.2017 og Varde Byråd den 06.12.2016.
Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden
måde er knyttet til Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S, jf. kapitel 3 og 4
i lov om miljøbeskyttelse og om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel
3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelse).
Betalingsvedtægten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om vandsektorens organisering
og økonomiske forhold, samt lov om Miljøbeskyttelse, og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
Bestyrelserne i hhv. Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S er i det følgende
benævnt Bestyrelsen.
Betegnelsen ”Selskabet” omfatter i denne vedtægt hhv. Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak
og Spildevand A/S.

1 Vedtægtens område
Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Selskabets kloakforsyningsområde.
Selskabet har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg,
der er kontraktligt tilknyttet Selskabet, jf. lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber § 7 a.
I områder, der jf. spildevandsplanen er spildevandsoplande, er Selskabet forpligtet til at føre
stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat
spildevandsanlæg. Det er henholdsvis Esbjerg eller Varde Kommune, der afgør, hvornår den
fysiske tilslutning skal være gennemført.
Alle ejere af fast ejendom inden for et kloakopland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28,
stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig Selskabets spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne Betalingsvedtægts bestemmelser.

2 Budget og regnskab
Bestyrelsen vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Selskabets udgifter og
indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Selskabets forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret.
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Selskabets regnskab omfatter omkostninger til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration
af Selskabets spildevandsanlæg, og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet
efter lovens § 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i Selskabets forsyningsområde, der
er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg under Selskabet.
For den obligatoriske tømningsordning udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter omkostninger til etablering, drift og administration af den i henholdsvis Esbjerg Kommune og Varde
Kommune gældende tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af
ordningen.

3 Indtægter
Selskabets omkostninger dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt
vejbidrag.

3.1 Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag opkræves fra ejendomme, der ligger inden for et i spildevandsplanen angivet
kloakopland, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et
spildevandsanlæg under Selskabet.
Tilslutningsbidrag betales også af ejendomme, som indgår kontraktligt medlemskab af Selskabet.
Kloaktilslutningsbidrag opkræves hos grundejeren.
En ejendom kloakforsynes via ét spildevandsstik, ét fællesstik eller ét sæt separate regn- og
spildevandsstik.
Hvis der ønskes etableret ekstra kloakstik, skal der søges om dette, og udgifterne skal afholdes
af grundejeren.
Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde:
3.1.1 Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v.
Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller
de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når der føres stik frem
til de frastykkede parcellers grundgrænse.
Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag,
der efter denne Betalingsvedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus
det bidrag, der efter denne Betalingsvedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen.
Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet
overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er
tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg.
Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for
de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet
pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved
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påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. § 2, stk. 8. (kap 3.1.5)
Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som:
Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne Betalingsvedtægt for den ejendom,
der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev
opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne Betalingsvedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom.
Tilslutningsbidrag opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede
ejendom.
Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som:
Det bidrag, der efter denne Betalingsvedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af
det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne Betalingsvedtægt kan beregnes for
ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal.
3.1.2 Tilslutningsbidragets størrelse
Tilslutningsbidraget opkræves som et standardtilslutningsbidrag for såvel boliger som erhvervsejendomme i by- og landzone.
Ved lovens ikrafttrædelsesdato 1. juli 1997 var standardtilslutningsbidraget for boligenheder
30.000 kr. ekskl. moms og for erhvervsejendomme var standardtilslutningsbidraget 30.000 kr.
ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal.
Standardtilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsindeks baseret på bygge- og anlægsomkostninger.
Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af Selskabets prisblad.
Hvis en ejendom pålignet tilslutningsbidrag efter den 1. juli 1992 og ikke tidligere har været
tilsluttet for tag- og overfladevand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40%
af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet.
3.1.3 Tilslutningsbidrag for boliger
Tilslutningsbidraget beregnes som standardbidraget pr. boligenhed på den enkelte ejendom.
En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken, og definitionen en
boligenhed vil således, bl.a. omfatte et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig
i en etageejendom, en andelsbolig, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende.
3.1.4 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme
For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m2 grundareal.
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Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene, dvs. industri og håndværksvirksomheder, landbrugsejendomme, skoler, institutioner,
hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv.
For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og
en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal.
3.1.5 Reduceret tilslutningsbidrag
Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsanlægget.
For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60% af standardtilslutningsbidraget.
3.1.6 Forfaldstidspunkt
Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen (stik ført til grundgrænse).
Er ejendomsejeren berettiget til afdragsordning iht. den til enhver tid gældende ”Bekendtgørelse
om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt” vil tilslutningsbidraget forfalde den dag den fysiske tilslutning er udført. Prisen
på tilslutningsbidraget vil ligeledes være afhængig af året for udførelsen af den fysiske tilslutning.
3.1.7 Henstand for erhvervsejendomme i byzone
Selskabet kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag for den del af en erhvervsejendom
i byzone, der i første omgang ikke anvendes til bebyggelse, og/ eller belægnings- og oplagsarealer. Det er en betingelse at der altid betales tilslutningsbidrag for min. 50 % af det erhvervede
areal. Henstandsaftalen skal i givet fald være en afdragsordning over fem år med lige store årlige
afdrag med en forrentning af den til enhver tid værende restgæld med en vedtaget rentesats.
Henstandsaftalen tinglyses på ejendommen for ejerens regning.
3.1.8 Henstand til private
Selskabet kan yde henstand med betaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med kloakering af
landsbyer og eksisterende bebyggelser samt hvor eksisterende ejendomme inddrages under et
kloakopland iht. den gældende spildevandsplan. Det er en betingelse af tilslutningsbidraget altid
betales inden for regnskabsåret for modtagelse af opkrævning af tilslutningsbidraget. Betalingsaftalen kan maksimalt løbe et år. Den endelige betalingsaftale med tilskrivning af renter og
gebyrer efter gældende regler herom afklares mellem Selskabet og ejendomsejer.

3.2 Vandafledningsbidrag
Alle ejendomme, der fysisk er tilsluttet et spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Selskabet, betaler vandafledningsbidrag.
I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Selskabets
spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der
fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand, opsamlet tag- og overfladevand, der erstatter en del af det
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normale vandforbrug samt vand fra grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder og
perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt Selskabets spildevandsanlæg.
Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent
tilslutning til Selskabets spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over
kortere perioder – de såkaldte ”gæstetilledninger”. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra
mobile slagtebusser eller fiskebiler.
Vandafledningsbidrag opkræves som udgangspunkt hos grundejeren.
Hvor ejer af en grund og ejer af en bygning på grunden ikke er den samme, kan vandafledningsbidraget opkræves hos andre end grundejeren. Grundejeren hæfter dog fortsat for alle bidrag.
3.2.1 Vandafledningsbidragets beregning
Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer:
1. Et fast bidrag pr. spildevandsstik eller fællesstik
2. Et variabelt bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug
Bidraget pr. m³ og det faste bidrag fastsættes af bestyrelsen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Selskabets budget. Kubikmeterprisens
størrelse fremgår af prisbladet for det enkelte budgetår. Kubikmeterprisen består af 3 trin hvoraf
trin 2 og 3 kun gælder erhvervsvirksomheder omfattet af trappemodellen. Se kap. 3.2.3 for
nærmere beskrivelse af trappemodellen. Er ejendommen ikke omfattet af trappemodellen vil
ejendommen uanset mængden blive afregnet efter trin 1.
Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Selskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes.
Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet efter lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber § 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale
renseløsning tages i brug.
3.2.2 Boligenheder
For ejendomme og boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget efter det målte vandforbrug.
Hvor vandmåler er installeret uden krav herom, afregnes også efter det målte vandforbrug.
For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget
til 170 m³ pr. år. For sommerhuse fastsættes normalforbruget til 70 m³ pr. år.
3.2.3 Erhvervsejendomme
For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug (normalt ved
måling på tilgang), spildevandets forurening (særbidrag) samt ved specielle forhold med grundlag i en konkret vurdering af de faktiske forhold.

Side 7

Betalingsvedtægt for
Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S

For virksomheder, som fra processer eller på anden måde tilføres vand, som ikke registreres
ved måling på tilgang, fastsættes vandafledningsmængden som summen af det målte vandforbrug og den tilførte spildevandsmængde.
Vandafledningsmængden kan efter forudgående godkendelse fra Selskabet beregnes på grundlag af måling i afløbet, vandtilgang og bivandmåler.
Trappemodellen er en lovbestemt variabel afregning af vandafledningsbidrag gældende for erhvervsvirksomheder, der opererer på markedsmæssige vilkår.
Iht. gældende bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget §
1 fastsættes kubikmeterprisen for 3 trin.
Trin 1: vandforbrug til og med 500 m³ årligt
Trin 2: vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ årligt
Trin 3: vandforbrug over 20.000 m³ årligt
Erhvervsvirksomheder som opfylder betingelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse
om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. kan tilmelde sig ordningen
på www.trappetilmelding.dk. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til DIN Forsyning A/S
eller Energistyrelsen.
3.2.4 Fritagelse for eller nedsættelse af vandafledningsbidraget
Erhvervsejendomme kan efter forudgående ansøgning og en konkret vurdering blive fritaget for
vandafledningsbidrag for dokumenteret vandforbrug, der medgår i den primære produktion eller
af anden grund ikke tilledes til Selskabets spildevandsanlæg. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for skal ske ved
måling. Enten ved opsætning af bimåler eller ved måling af afledt spildevandsmængde. Undtagelsesvis kan fradrag opnås, hvor det ikke er muligt at måle vandmængden, men hvor den
fradragsberettigede vandmængde kan dokumenteres på anden vis. Se Bilag 1 – Eksempler på
mængdereduktion
Det er kundens eget ansvar at rette henvendelse til Selskabet vedr. aftale om fradrag for vand,
der ikke tilledes til Selskabets spildevandsanlæg. Ligeledes har kunden pligt til at meddele virksomhedsophør og ændring til Selskabet i de tilfælde, hvor det har betydning for aftalen.
Der meddeles ikke fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for vand til havevanding eller
lignende.
Efter forudgående ansøgning og en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, kan der for enkelte
bidragspligtige vandtyper, der afledes til Selskabets spildevandsanlæg, gives nedsættelse af
vandafledningsbidraget, såfremt tilledningen giver anledning til færre omkostninger for Selskabet end tilledningen af almindeligt spildevand, og når samfundsmæssige og miljømæssige hensyn taler herfor. Dette gælder for vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand.
For vand fra afværgepumpninger kan der desuden meddeles fritagelse.
En eventuel nedsættelse eller fritagelse skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Selskabet.
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Der kan ikke ydes fritagelse eller nedsættelse af allerede betalte bidrag.
3.2.5 Målerdata
Alle vandmålere og eventuelle spildevandsmålere der anvendes til afregning af vandafledningsbidrag skal være godkendt af DIN Forsyning A/S.
Ved behov kan vandmålere til måling og dermed afregning af vandafledningsbidraget rekvireres
hos DIN Forsyning A/S mod betaling af et årligt målerbidrag.
Tilsluttede og tilknyttede brugere af Selskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til DIN Forsyning A/S.
Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren,
kan DIN Forsyning A/S fastsætte et skønnet forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må
dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år.

3.3 Særbidrag
Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Selskabets spildevandsanlæg.
For en særbidragspligtig ejendom pålægges således det almindelige afledningsbidrag samt et
særbidrag.
DIN Forsyning A/S opkræver særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid
gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.
Til beregning af særbidraget anvendes virksomhedens debiterede vandforbrug og som udgangspunkt de i virksomhedens tilslutningstilladelse angivne egenkontrolprøver af stofferne COD (organisk stof), N (total-kvælstof) og P (total-fosfor).
Det påhviler den enkelte spildevandsproducent at etablere og bekoste de til egenkontrollen nødvendige målebrønde med videre efter anvisning fra Esbjerg eller Varde Kommune.

3.4 Vejbidrag
3.4.1 Statsveje
For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Selskabets spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med
brug af kubikmeterprisen på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den tilsluttede
vejstrækning.
3.4.2 Kommunale veje og private fællesveje
For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt
bidrag til DIN Forsyning A/S på op til otte % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene,
herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker, anlæg til rensning
af regnvand.
Procentsatsen fastsættes af Selskabet.
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3.5 Andre spildevandsanlæg
3.5.1 Etablering, drift og vedligeholdelse af andre spildevandsanlæg
Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af andre spildevandsanlæg inden for de oplande,
som fremgår af kommunens spildevandsplan, påhviler ifølge betalingslovens § 5, stk. 1 de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg.
I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om fordeling af udgifterne, træffer Byrådet som
myndighed afgørelse herom. Principperne i denne Betalingsvedtægt vil blive lagt til grund for
udgiftsfordelingen.
Ejere af ejendomme, der afleder spildevand til andre spildevandsanlæg, der er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag efter denne Betalingsvedtægts regler.
3.5.2 Overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg
Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Selskabet skal overtage andre spildevandsanlæg.
Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af denne Betalingsvedtægt. Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Uenighed om godtgørelsens størrelse afgøres af taksationsmyndigheden. Efter overtagelsen opkræves der for de berørte ejendomme standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag efter denne Betalingsvedtægts regler.
3.5.3 Overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Selskabets spildevandsanlæg
Byrådet kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at Selskabet skal overtage andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet spildevandsanlæg under Selskabets forsyningsområde.
Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Selskabet
yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Uenighed om godtgørelsens størrelse afgøres af taksationsmyndigheden. Efter overtagelsen opkræves der for de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter denne Betalingsvedtægts regler.
3.5.4 Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning
Udførelse af privat byggemodning kræver Byrådets tilladelse.
Hvis anlægget forudsættes overtaget af Selskabet, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om de tekniske vilkår og den økonomiske afregning, der skal finde sted ved overtagelse af
anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk
godtgørelse for anlæggets værdi.
Ved overtagelsen af det private spildevandsanlæg forudsættes det, at anlægget er udført efter
Selskabets principper for udførelse af spildevandsanlæg.
Efter overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag
efter denne Betalingsvedtægts almindelige bestemmelser herom.
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3.5.5 Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes spildevandsanlæg under Selskabet
For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets spildevandsanlæg fastsættes et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme.
De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter denne
Betalingsvedtægts almindelige bestemmelser herom.
De ejendomme, der er tilsluttet det tilsluttede spildevandsanlæg, varetager gennem et spildevandslaug udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget og afholder udgifterne hertil.

3.6 Udtræden af Selskabets spildevandsanlæg
(Ophævelse af tilslutningspligten til spildevandsanlæg under Selskabet)
Hvis der i spildevandsplanen er udpeget et eller flere oplande, hvor Byrådet er indstillet på at
lade ejendomme udtræde af det kloakerede opland, kan Byrådet ophæve grundejerens tilslutningsret og –pligt under følgende forudsætninger:



Der er enighed mellem Byrådet og grundejeren om hel eller delvis udtræden af Selskabet.
Grundejeren har opnået tilladelse til alternativ spildevandsbortskaffelse og kan dokumentere bortskaffelsen.

3.6.1 Tilbagebetaling ved udtræden
Ved hel eller delvis udtræden af Selskabet kan grundejeren i særlige tilfælde opnå tilbagebetaling
af tilslutningsbidraget.
Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan
opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås.




Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, kan
der efter et konkret skøn foretages tilbagebetaling af et beløb maximalt op til 40 % af
det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på tidspunktet for aftalen om udtræden.
Hvis en boligejendom/erhvervsejendom udtræder for alt spildevand, kan der efter konkret skøn foretages tilbagebetaling af et beløb maximalt op til 60 % af det standardtilslutningsbidrag, der kunne have været opkrævet på tidspunktet for aftalen om udtræden.

3.6.2 Økonomisk kompensation til Selskabet
Hvis Selskabet kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til
behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg
endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet, når en ejendom udtræder af den almene kloakforsyning,
kræve økonomisk kompensation.
Den kompensation, Selskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu
ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger.
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3.6.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling
Når Byrådet i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at
tillade udtræden af Selskabets spildevandsanlæg, kan byrådet fastsætte en frist for accept af
tilbuddet om tilbagebetaling.

3.7 Genindtræden i Selskabet
En ejendom, der tidligere er udtrådt helt eller delvist af kloakeret opland under Selskabet kan
ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand) pålignes et
tilslutningsbidrag.
Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Selskabet har afholdt i forbindelse
med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på
gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb
ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som
minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb.

3.8 Ledningsbrud
I det omfang vandforsyningen i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand,
træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved
beregning af vandafledningsbidraget.
Selv om en vandforsyning ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse
med ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation
for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken.

4 Kontraktligt medlemskab for ejendomme i det åbne land
Når det af spildevandsplanen fremgår, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i et
ikke-kloakeret opland, og tilsynsmyndigheden, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, giver
grundejere med direkte udledning til en sø, vandløb eller lignende påbud om forbedret spildevandsrensning, skal påbuddet følges af et tilbud om kontraktligt medlemskab af Selskabet.
Tilbuddet om kontraktligt medlemskab af Selskabet gælder kun for ikke-kloakerede helårsboliger. En landbrugsejendom, hvor der er særskilt spildevandsudledning fra boligen, og hvor påbuddet om forbedret rensning alene retter sig mod boligens udledning, kan opnå kontraktligt
medlemskab.
Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører kun enkeltejendomsanlæg, og vil således ikke
kunne anvendes overfor fælles udledninger fra to eller flere ejendomme. Tilbuddet vil ikke omfatte afledning af regnvand.

4.1 Udførelse, drift og vedligeholdelse
Det kontraktlige medlemskab medfører at Selskabet forpligtes til at forestå udførelse, drift og
vedligeholdelse af et spildevandsanlæg, der rensemæssigt opfylder Kommunens påbud.
Selskabet afholder omkostningerne forbundet med udførelse af anlægget. Såfremt grundejeren
ønsker et mere omkostningskrævende renseanlæg, end det der følger med Selskabets tilbud,
må grundejeren selv bekoste differencen.
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Grundejeren skal afholde udgifterne til etablering af det nødvendige ledningsanlæg, til og med
bundfældningstank, den nødvendige fremføring af elektricitet og vandforsyningsvand til renseanlægget m.v.
Herudover skal grundejeren afholde alle fremtidige udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand
for drift af den valgte renseløsning.
Grundejeren er forpligtet til at anvende og tilse anlægget efter Selskabets instrukser.
Grundejeren er forpligtet til at holde anlægget forsikret.
Grundejeren er forpligtet til at give Selskabet adgang til ejendommen i fornødent omfang.

4.2 Betaling
Grundejeren betaler tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når Selskabet
har etableret det af kontrakten omfattende spildevandsanlæg, dog senest ved anlæggets ibrugtagning.
Ejendommen opkræves vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning.

4.3 Ejerforhold
Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen
og tilhører ejeren af ejendommen.
Ved etablering af anden spildevandsløsning, hvor anlægget ikke benyttes, fjerner Selskabet vederlagsfrit anlægget, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes overgår til Selskabet.
Kontrakten tinglyses af Selskabet på ejendommen.

4.4 Kontrakt
Den indgåede kontrakt er uopsigelig fra Selskabets side, bortset fra tilfælde, hvor den pågældende ejendom inddrages under et kloakopland, eller hvor lovgrundlaget ændres.
Fra grundejerens side kan kontrakten opsiges med et års varsel. Ved en sådan opsigelse skal
grundejeren til Selskabet tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som ved opsigelsen ikke er afskrevet. Det betalte tilslutningsbidrag tilbagebetales ikke.
Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæg er taget i brug.

5 Obligatorisk tømningsordning
5.1 Opsamlingstanke til husspildevand
Ejere af tanke til opsamling af husspildevand, som er omfattet af det til enhver tid gældende
regulativ for tømning af private tanke til husspildevand, skal betale bidrag for tømning i henhold
til det gældende prisblad.

5.2 Afgift for levering af spildevand, slam m.v. på Selskabets renseanlæg
For spildevand, spildevandsslam m.v., som afleveres på et af Selskabets renseanlæg betales et
bidrag, der fremgår af det gældende prisblad.
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6 Fælles bestemmelser
Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt bidrag til tømningsordningen påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom. Hvor ejeren af en fast ejendom og
ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme påhviler tilslutningsbidrag og forskudsvis
afholdte udgifter til arbejder på spildevandsanlægget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen.
Betales bidrag ikke inden forfaldstid, tillægges renter og gebyrer efter gældende regler herom.
Betalingsvedtægterne kan til enhver tid erstattes af nye betalingsvedtægter, der er udarbejdet
i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber (betalingsloven). Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod denne betalingsvedtægt, vil umiddelbart blive
indarbejdet.
Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med Selskabet for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Det koster 100 kr. som ikke tilbagebetales.
Er der ikke fundet en mindelig løsning, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster
400 kr., beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v.
for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere
herom på www.forbrug.dk.

7 Vedtægtens ikrafttræden
Nærværende ”Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S og Varde Kloak og Spildevand A/S”
er godkendt af Esbjerg Byråd den 16.01.2017 og Varde Byråd den 06.12.2016 samt vedtaget af
bestyrelsen for Esbjerg Spildevand A/S den 5. september 2016 og Varde Kloak og Spildevand
A/S den 22. september 2016.
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Bilag 1 – Eksempler på mængdereduktion
Virksomhedsart

Refusionsart

Engros/detailhandel

Vand der fordamper/forstøves

Foreninger

Vand til vanding, hvor det indgår som del af hoveddriften
f.eks. tennisklubber og golfklubber

Kirker

Vand til vanding

Landbrug o.l.

Vand til drift

Produktionsvirksomheder

Vand til drift (primær produktion), der IKKE ledes til kloak
men i stedet fordamper/ forstøves eller indgår i processer,
hvor det bindes i produkter

Rideskoler

Vand til dyrehold

Svømmehaller

80 % af spædevand til bassin og spa

Varmeværker

Spædevand til fjernvarmeanlæg

Bagerier

Vand der opsuges af melprodukter

Vaskerier

Vand der fordamper ved opvarmning vask og tørring

Særlige forhold:
Virksomheder, der har fået miljømyndighedernes godkendelse af udledning af renset spildevand,
f.eks. fra brandslukningsøvelser, til vandløb eller anden recipient, kan efter særskilt aftale få
fradrag for dette vand, der ikke tilledes kloak. Det forudsættes, at der sker en godkendt måling.
Ejendomme, der har fået myndighedernes godkendelse til nedsivning af vand fra f.eks. spa og
pool, f.eks. pga. manglende kapacitet i kloaksystemet, kan efter særskilt aftale få fradrag for
dette vand, der ikke tilledes kloak. Det forudsættes, at vandet ledes gennem en godkendt måler
ved afløb.
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Bilag 2 - Principskitse
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Bilag: 93.2. SV: Høring - Genanvendelse af regnvand - Vandafledningsbidrag
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 46693/18

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mai-Britt Hemme
21 Mar 2018 07:40:36 +0100
Anja Leonhard Graversen
Henrik Harborg Blicher;Klaus Bertram Fries;DIN mail til fællespostkassen i - Kloak
SV: Høring - Genanvendelse af regnvand - Vandafledningsbidrag

Hej.
Hermed DIN Forsynings høringssvar til nedenstående indstilling til udvalget.
Jeg har kigget lidt på det og har i nedenstående opremset bemærkninger, henvisninger til lovgivningen og
konklusioner.
Jeg har delte høringssvaret i to:
1. Anvendelse af regnvand til toiletskyl og vaskemaskine
2. Kan der gives fritagelse/nedsættelse af vandafledningsbidraget
Bemærkninger til pkt. 1:
a. Jeg har vendt anvendelsen af regnvand i DIN Forsyning. Hvis det bliver udført efter gældende
lovgivning og der er sikkerhed på at der ingen forbindelse er mellem rent vand og regnvand til
toilet/vaskemaskine, kan DIN Forsyning ikke have nogen indvindinger mod at der er nogen der
gerne vil dette for miljøets skyld.
b. Iht. lovgivningen har det været lovligt siden 2000 med de betingelser der er nævnt i
Bygningsreglementet og i Vandforsyningslovgivningen
a. Bygningsreglementet henviser til Rørcenter-anvisning 003 ” Brug af regnvand til wc-skyl og
vaskemaskiner i boliger”
b. I Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg stilles ikke de samme
kvalitetskrav til denne type vand, som til rent drikkevand og der henvises ligeledes til
Rørcenter-anvisning 003 ” Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger”
Bemærkninger til pkt. 2:
a. I Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. §2b stk. 3 står
der ”Efter en konkret vurdering kan spildevandsforsyningsselskabet nedsætte eller fritage for
betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendt anlæg, hvis det opsamles og
anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning m.v. Reduktion
og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssig hensyn taler
herfor.”
b. I Vejledningen til betalingsregler for spildevandsanlæg står der ”Fritagelse for eller nedsættelse af
vandafledningsbidraget kan særligt komme på tale, når miljømæssige hensyn taler herfor, herunder
hvis genanvendelsen af regnvand kan reducere den hydrauliske belastning på kloaksystemet og
renseanlægget, eller hvis der i kommunen er et særligt behov for beskyttelse af
grundvandsressourcerne. ”
c. I den godkendte og gældende betalingsvedtægt er der skrevet: ” I det omfang, der afledes
spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til Selskabets spildevandsanlæg, uden at
der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for
afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en
virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand,
opsamlet tag- og overfladevand, der erstatter en del af det normale vandforbrug samt vand fra

grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejder og perkolat fra lossepladser, der særskilt
tillades tilledt Selskabets spildevandsanlæg.” Betalingsvedtægten er godkendt af bestyrelsen og
byrådene i hhv. Varde og Esbjerg Kommune.
Konklusionen på om der kan gives lov til anvendelse af regnvand til toiletskyl og vaskemaskine, det må man
godt som boligejer, hvis installationen udføres iht. gældende lovgivning og der opsættes måler iht.
beskrivelse fra DIN Forsyning, der kan anvendes til afregning.
Konklusionen på om der kan gives fritagelse/nedsættelse af vandafledningsbidraget, så er det nej. Vi mener
ikke vi som forsyningsselskab vil få en reduktion af belastningen på kloaksystemet. Det er det samme
mængde vand der fremadrettet skal anvendes til toiletskyl/vaskemaskine, nu kommer vandet blot fra
regnvandet.
Skal dette indstilles til udvalgene i kommunerne? Vi mener at vi som spildevandsforsyningsselskab
(bestyrelsen) kan beslutte om der ønskes at give fritagelse/nedsættelse af vandafledningsbidraget og det er
en del af betalingsvedtægten. I pkt. 2c i Betalingsvedtægten er det besluttet, at der som udgangspunkt altid
betales vandafledningsbidrag. Dette er godkendt af både bestyrelse og kommunerne.
Ønsker kommunen dette ændret, må det skulle op i DIN Forsynings bestyrelse.
Med venlig hilsen

Mai-Britt Hemme
Programleder
E-mail:

mahhe@dinforsyning.dk

Direkte:
Mobil:

7474 7033
2459 6458

Arbejdssted: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N
DIN Forsyning A/S - Ulvsundvej 1 - 6715 Esbjerg N - 7474 7474 - www.dinforsyning.dk

Fra: Anja Leonhard Graversen <anjg@varde.dk>
Sendt: 14. marts 2018 15:06
Til: DIN mail til fællespostkassen i - Kloak <kloak@dinforsyning.dk>
Emne: Høring - Genanvendelse af regnvand - Vandafledningsbidrag
Til DIN Forsyning
Vi har modtaget en henvendelse fra en borger, som har søgt om at enten få nedsat eller
bortfaldet vandafledningsafgiften ved genanvendelse af regnvand til toiletskyl og
tøjvask.
Jeg er ved at lave en sagsfremstilling om det, som I får i høring her.
Hvis I kan svare på den inden den 23. marts 2018 kan den komme med på næste møde, og så
også nå at komme med i den nye spildevandsplan.

Med venlig hilsen
Anja Graversen

Teknik og Miljø
Direkte 79 94 74 57
Mail
anjg@varde.dk
Bytoften 2, 6800 Varde
www.vardekommune.dk

Bilag: 93.3. Rorcenter-anvisning 003- Brug af regnvand- 4. udgave.pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 42732/18
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1 Indledning
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger og boliglignende byggeri har
været tilladt i Danmark siden 2000 på de betingelser, der er nævnt i Bygningsreglementet og i Vandforsyningslovgivningen. Med en ændring af Planloven i 2007 fik kommunerne mulighed for at pålægge etablering af regnvandsanlæg i lokalplaner.
Kommunernes interesse skyldes både udfordringen med at sikre tilstrækkelig rent drikkevand, og klimaændringer som kræver håndtering af øgede regnvandsmængder. I begge tilfælde er regnvandsanlæg blandt de virkemidler, kommunerne har vist interesse for
at tage i anvendelse.
Københavns Energi har fx indført tilskud til etablering af anlæg, og i Egedal Kommune
er der i servitutter og lokalplan for et byudviklingsområde med 750 husstande stillet
krav om etablering af regnvandsanlæg. Som en tilskyndelse til udbredelsen af anlæg har
kommunerne mulighed for helt eller delvis at fritage grundejeren for vandafledningsafgiften.
Det er derfor vigtigt, at både leverandører af anlæg, rådgivere samt kloakmestre og
VVS-installatører uddannes, så de er klar over de specielle regler, der gælder for etablering af regnvandsanlæg. Desuden er det vigtigt, at kommuner og kommunale byggesagsbehandlere kender reglerne i forbindelse med godkendelse af anlæg.
Hvis anlæggene ikke etableres korrekt, kan fejl og mangler betyde en fare for forurening
af vandforsyningsnettet. Der er endnu ikke registreret nogen hændelser af denne art i
Danmark, men undersøgelser af eksisterende anlæg - bygget både før og efter, at regnvandsanlæg blev tilladt efter retningslinjer angivet i denne anvisning - viser, at de fejl,
som er farligst i forhold til vandforsyningen - nemlig manglende luftgab og direkte forbindelse mellem regnvandsledninger og vandforsyningsledninger - kan forekomme.
Komponenter og systemer har gennemgået en stor udvikling siden den 1. generation af
anlæg. Følges reglerne for opbygning og installation i denne anvisning er regnvandsanlæg en teknologi, der kan bidrage til at afhjælpe væsentlige problemer uden store ulemper.

1.1 Principper for regnvandsanlæg
Princippet i et regnvandsanlæg er vist i figur 1.1. Regnvand fra tage ledes via nedløbsrør til en lagertank. For at fjerne blade og grove urenheder fra regnvandet, anbringes der
filtre på nedløbsrøret fra tagrenden eller på tilløbsledningen til lagertanken. Tanken kan
være gravet ned i jorden eller være anbragt i en kælder.
Regnvandet opbevares i tanken i kortere eller længere tid afhængigt af nedbørsmængde
og vandforbrug. Temperaturen i tanken skal holdes så lav som muligt (ikke over 18 °C)
for at begrænse bakterietilvækst og mulighed for legionella.
Fra lagertanken pumpes vandet til de installationer, der skal forsynes med regnvand altså wc og vaskemaskine. Ledningen fra lagertanken bør forsynes med en vandmåler,
så den udnyttede regnvandsmængde kan måles. I mange kommuner er dette et krav,
hvis ejendommen betaler afledningsafgift for spildevandet.
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Figur 1.1
Principskitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyl og maskintøjvask

I tørre perioder er det nødvendigt at supplere med drikkevand i installationen. Det er
meget vigtigt, at denne efterfyldning udføres på en måde, der sikrer, at regnvand under
ingen omstændigheder kan forurene drikkevandsforsyningen. Derfor skal efterfyldningen sikres med en tilbagestrømningssikring med et frit luftgab.
Som en yderligere sikring af den offentlige vandforsyning er det desuden et krav, at der
på vandstikledningen til et hus med regnvandsanlæg anbringes endnu en tilbagestrømningssikring, fx en kontraventil med trykløs zone.
Regnvandsledninger og installationer skal være tydelig mærket, så det er klart for forbrugerne, at der benyttes regnvand, så der ikke ved et uheld kan ske kortslutning til
drikkevandsnettet.
Det er ikke tilladt at anbringe aftapningshaner på regnvandsanlæg, hverken indendørs
eller udendørs.
Når regnvandsanlæg installeres i eksisterende byggeri, skal man være opmærksom på,
at vandkvaliteten i de tilbageværende ledninger, fx til køkken muligvis kan forringes.
Dette skyldes det nedsatte forbrug og en deraf følgende overdimensionering af de eksisterende ledninger, når wc-skyl og vaskemaskiner ikke længere er tilsluttede. Det kan
derfor være nødvendigt at foretage en gendimensionering af installationen på baggrund
af det nye forbrug og det nye antal tapsteder.

1.2 Denne anvisning
Denne anvisning indeholder krav til regnvandsanlæg samt retningsliner for planlægning, udførelse samt drift og vedligeholdelse af regnvandsanlæg. Regnvandsanlæg i
Danmark skal være udført efter denne anvisning for at være lovlige.
Udgangspunktet for denne anvisning er dels tyske regler for tilsvarende anlæg tilpasset
dansk lovgivning og danske forhold, dels erfaringer med udførte anlæg i Danmark de
sidste 6 år og Tyskland gennem de sidste 30 år, hvor der har været stillet specifikke krav
til anlæggene.
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2 Lovgivning og myndighedsbehandling
2.1 Kommunal planlægning for regnvandsanlæg
Med ændringen i planloven i 2007 (Lov nr. 537 om ændring af lov om planlægning) fik
kommunerne gennem en udvidelse af lokalplankatalogets emneliste (Planlovens § 15
stk. 2.) mulighed for, at kræve etablering af anlæg til opsamling og genanvendelse af
regnvand fra tag til toiletskyl og evt. tøjvask i nye udstykninger.
I den kommunale planlægning kan man derfor ud fra de lokale forhold overveje, i hvilke tilfælde denne mulighed er hensigtsmæssig. Generelt kan løsningen overvejes i følgende situationer:
•
•
•

I områder hvor der er ønske om, at reducere forbruget på drikkevandsressourcer,
idet den anvendte regnvandsmængde vil resultere i en tilsvarende besparelse på
forbruget af drikkevand
Hvor recipienten er hårdt belastet af tilledning af regnvand, og hvor denne løsning
vil kunne bidrage til at nedsætte belastningen
Hvor vanskelige nedsivningsforhold gør løsningen interessant evt. som en supplerende metode, som muliggør lokal håndtering af den samlede mængde tagvand

Udover et reduceret forbrug af drikkevand og en nedsat belastning på kloakker og recipienter så har regnvand miljømæssige fordele, som kan overvejes fra en kommunal vinkel. Det bløde regnvand nedsætter forbruget af afkalkningsmidler og – ved brug til tøjvask - af sæbe og skyllemidler, som ellers belaster spildevandsrensningen og kvaliteten
af slam og renset spildevand, som udledes til recipienten.

2.2 Anden lovgivning
De love, der umiddelbart er relevante i forhold til krav til regnvandsanlæg og til byggesagsbehandling i relation til regnvandsanlæg er primært:
•
•
•

Byggeloven
Autorisationsloven
Vandforsyningsloven

Regnvandsanlæg er tilladt på de betingelser, der er angivet i Byggelovgivningen og i
Vandforsyningslovgivningen. Udførelse af regnvandsanlæg er omfattet af autorisationsloven.
I Bygningsreglementet er det i kapitel 8 stk. 8 angivet at:
Regnvandsanlæg, hvor regnvand fra tage anvendes til wc og vaskemaskiner i boliger og
boliglignende bebyggelser, skal udformes i overensstemmelse med Miljøministeriets
bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
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I Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bek. nr. 1024 af
31/10/2011) er angivet:
§ 3. Vand fra vandforsyningssystemer, der forsyner mennesker med vand til husholdningsbrug, skal overholde de kvalitetskrav, som er angivet i bilag 1 a-d.
§ 4. § 3 finder ikke anvendelse på regnvand opsamlet fra tage til brug for wc-skyl og
tøjvask i maskine, jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal være udført i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning udarbejdet
af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet.
Stk. 3. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand til WCskyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen. I institutioner og bygninger med offentlig adgang må regnvand ikke anvendes til
tøjvask. Kommunalbestyrelsen kan ikke give tilladelse til brug af regnvand til WC-skyl
og tøjvask i institutioner for børn under 6 år (fx vuggestuer og børnehaver), hospitaler
og plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper (fx fysisk og psykisk
handicappede).
Stk. 4. Ejeren af en ejendom omfattet af stk. 3, 1. punktum, skal overfor kommunalbestyrelsen dokumentere, at kravene til vandkvaliteten ved bygningens taphaner til drikkevand kan opretholdes, når anlægget er i brug, herunder at ejendommens ledningsnet til
drikkevand er egnet til lavt vandforbrug. Ejeren skal sikre, at brugerne til enhver tid er
informeret om, at der anvendes regnvand opsamlet fra tage, fx ved opslag.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen træffe afgørelse
om at brug af regnvand, jf. stk. 3, skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens taphaner.
I Autorisationsloven (Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger), er det angivet, at
arbejdet med vand og afløbssystemer fra tilslutningen til hovedledningssystemet, kun
må udføres af autoriserede firmaer. Autorisationsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1601 af
20/12/2006) angiver, at el-installationer også er omfattet af kravet om autorisation.
Der er krav i Autorisationsloven om, at kommunerne i byggesager efter byggelovgivningen skal påse, at el, vand- og afløbsinstallationer udføres af autoriserede virksomheder.
Lovgivningsteksten gør det således klart:
•
•
•

Hvor der må anvendes regnvandsanlæg
At regnvandsanlæg skal udføres som angivet i denne Rørcenter-anvisning
At regnvandsanlæg kun må udføres af autoriserede firmaer

Teksten i bekendtgørelsen om vandkvalitet gør det desuden klart, at det gælder regnvand fra tage. Brug af alle andre typer af sekundavand fx brug af drænvand, gråt spildevand, vand fra terrænoverflader mv. til wc-skyl og tøjvask, er ikke nævnt i bekendtgørelsen om vandkvalitet, og kan derfor ikke tillades af myndighederne.
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I figur 2.1 er vist en liste udarbejdet af Naturstyrelsen. Listen angiver, hvor det er tilladt
at anvende regnvandsanlæg, og hvor det ikke er tilladt.
Tilladt uden ansøgning til myndigheder
Eksisterende enfamiliehuse
Tilladt efter ansøgning til myndigheder
En familiehuse, nye
Etageboliger, nye og gamle
Fællesvaskerier i etageboliger
Ikke tilladt
Hospitaler
Beskyttede boliger
Plejehjem og institutioner for særligt følsomme grupper (fysisk og
psykisk handikappede)
Døgninstitutioner for børn under 6 år
Daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver)
Møntvaskerier
Tilladt efter ansøgning til myndigheder (og myndighedens drøftelse
med Sundhedsstyrelsen). Regnvand må ikke anvendes til tøjvask.
Institutioner og bygninger med offentlig adgang, fx:
Skoler (folkeskoler, privatskoler, kostskoler m.v.)
Skolefritidsordning og fritidshjem
Alle børneinstitutioner for børn over 6 år
Offentlige WC’er,
Kontorer,
Universiteter
Tekniske skoler
Gymnasier
VUC-centre
Forsamlingshuse
Restauranter, cafeteriaer, hoteller mv.
Sportshaller/idrætsanlæg, svømmehaller
Biografer
Teatre
Butikscentre
Feriecentre
Biblioteker
Figur 2.1
Oversigt over hvor regnvandsanlæg er tilladt, og hvor de ikke er tilladt. Den lokale vandforsyning kan have krav om færdigmelding af arbejdet, selv om der ikke skal søges om
tilladelse jævnfør Bygningsreglementet
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2.3 Byggesagsbehandling
Bygningsreglementet angiver reglerne for byggesagsbehandling både af vand- og afløbsinstallationer. De overordnede krav til vand- og afløbsinstallationer er angivet i
Bygningsreglementet. Vedrørende den praktiske udførelse af installationer henviser
Bygningsreglementet til:
•
•
•
•

DS 432 Norm for afløbsinstallationer
DS 439 Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717 forholdsregler til sikring mod forurening af drikkevand i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikring
Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger

2.3.1

Nybyggeri

For nyanlæg skal vurderingen af, om et anlæg opfylder gældende lovgivning, ske i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Vurderingen af et regnvandsanlæg omfatter primært:
•
•
•
•
•

Afløbsinstallationerne: Opfylder ledningssystemet i jord kravene i Bygningsreglementet og Rørcenter-anvisning 003
Vandinstallationer: Opfylder ledningssystemet i bygning kravene i Bygningsreglementet og Rørcenter-anvisning 003
Foreligger der dokumentation for funktionen af de enkelte elementer i anlægget
(tank, pumpe, påfyldningscisterne mv.), eller er anlægget omfattet af en frivillig
godkendelse fx VA-godkendt (se bilag 5)
Opfylder placering af regnvandstank og ledninger de krav, der gælder for afstande
til fundamenter
Opfylder anlægget de krav til sikring mod tilbagestrømning i vandforsyningssystemer, der er angivet i DS/EN 1717 og i Rørcenter-anvisning 015, Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, 2009

I forbindelse med simpelt byggeri, fx parcelhuse, visse typer landbrugsbyggeri samt
lettere industribygninger, sker der ikke længere byggesagsbehandling af de tekniske
installationer. Der skal stadig søges om byggetilladelse, men uden at de tekniske installationer bliver specificeret.
Ejeren eller hans rådgiver skal ved byggeriets afslutning aflevere tegninger af de tekniske installationer (her vandinstallationen og afløbsinstallationen), samt underskrive en
erklæring om, at installationerne er lovligt udført. Her vil der ikke ske en kontrol af anlægget under byggesagsbehandlingen.

2.3.2

Eksisterende byggeri

Etageboliger
Hvis der ønskes etableret et regnvandsanlæg i forbindelse med eksisterende byggeri fx
etageboliger, skal der jævnfør Bygningsreglementet indsendes ansøgning og foretages
en byggesagsbehandling, hvorefter en byggetilladelse vil indeholde krav til projektet.
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Parcelhuse
I forbindelse med etablering af regnvandsanlæg i eksisterende parcelhuse, rækkehuse
mv. skal der ikke søges om tilladelse jævnfør Bygningsreglementet, idet dette område er
dækket af Bygningsreglementets specielle regler for småhuse.
I Bygningsreglementet er det angivet, at anlæggene skal udføres efter gældende love og
regler, og at arbejdet skal udføres af autoriserede mestre.
I vandforsyningsselskabets regulativ kan der være krav om, at der skal ske en færdigmelding, når anlægget er etableret. Dette skal undersøges før anlæggene installeres.
I bilag 4 findes et skema, som kan bruges af ansøgere og myndighederne i forbindelse
med byggesagsbehandling, udførelse- og kontrol af regnvandsanlæg.
Institutioner og bygninger med offentlig adgang
I institutioner og bygninger med offentlig adgang er det tilladt at bruge regnvand til wcskyl, men det er ikke tilladt at bruge regnvand til tøjvask.
I institutioner og bygninger med offentlig adgang skal ejendommens ledningsnet til
drikkevand være dimensioneret til lavt vandforbrug, for at myndigheden kan tillade
brug af regnvand til wc-skyl mv., Det er fordi gennemstrømningen af drikkevand nedsættes, når en stor del af vandforbruget erstattes af regnvand. Hvis ledningsnettet er
overdimensioneret, kan drikkevandet stå stille i rørene i for lang tid. Det kan give forhøjet indhold af metaller og andre stoffer fra drikkevandsrørene, og forhøjet vækst af bakterier og andre mikroorganismer i drikkevandet.
I bygninger med offentlig adgang skal der opsættes information om, at der anvendes
regnvand opsamlet fra tage til wc-skyl. Det sker af hensyn til brugere med nedsat immunforsvar, der skal gøres opmærksom på den eventuelt forhøjede smitterisiko (fx fra
fugleklatter på taget), fordi mikroorganismerne i vandet kan hvirvles op som damp (aerosol), når der trækkes ud i wc-kummen. En praktisk foranstaltning kan være et råd om
at lukke låget, når der trækkes ud.
Myndigheden kan (efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen) træffe afgørelse om, at brug
af regnvand i offentlige bygninger skal ophøre, hvis det er nødvendigt for at sikre vandkvaliteten ved bygningens vandhaner til drikkevand og andet vand til husholdningsbrug
og fødevarefremstilling.

2.4 Specielle forhold vedr. vandforsyning
Regnvandsanlæg, der ikke udføres efter denne anvisning, udgør en potentiel risiko for
forurening af den offentlige vandforsyning, og derfor findes der specifikke krav til
vandinstallationen i installationer med regnvandsanlæg. I kapitel 1 er det angivet, at der
i vandinstallationen skal anbringes 2 sikringer mod tilbagestrømning til forsyningsledningen jævnfør DS/EN 1717 og Rørcenter-anvisning 015, Tilbagestrømningssikring af
vandforsyningssystemer.
Mulighed i et normalregulativ
Normalregulativet indeholder mulighed for at kommunale/almene vandforsyninger kan
stille krav om, at der skal ske færdigmelding til vandforsyningen, når der installeres et
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regnvandsanlæg, uanset om der er krav om, at der skal søges om tilladelse jævnfør
Bygningsreglementet eller ej.
Arbejdet med nyanlæg og væsentlige ændringer af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg mm., hvor svigtende
tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningen.
Hvis denne paragraf er med i vandforsyningens regulativ, har vandforsyningen overblik
over installerede regnvandsanlæg. Vandforsyningen/Vandværket har mulighed for at
godkende anlæggets vandinstallation til påfyldning af rent vand til regnvandstanken
samt installation af tilbagestrømningssikring på stikledningen, og foretage årlige tilsyn
med anlægget.
Ikke alle vandforsyninger har dog medtaget denne paragraf i deres regulativ.
Jævnfør normalregulativet kan vandforsyningen også pålægge ejeren at foretage vedligeholdelse af anlæg og tilbagestrømningssikring.
Vandforsyningen kan oplægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller
ændres uden vandforsyningens tilladelse.
Denne paragraf kan bruges til at kræve ulovlige anlæg lovliggjort, samt til at sikre, at
tilbagestrømningssikring og andre ventiler, der er vigtige i forhold til at beskytte vandforsyningen, vedligeholdes.
Det skal i hvert enkelt tilfælde kontrolleres, om disse bestemmelser er medtaget i de
vedtagne vandforsyningsregulativer.
Mange kommuner har anmodet vandforsyningen om at foretage byggesagsbehandling
af vandforsyningsdelen af byggesager. Her vil vandforsyningen automatisk blive orienteret, når der søges om etablering af et regnvandsanlæg. Det er desuden muligt for vandforsyningen at føre tilsyn med arbejdet. Dette har forsyningerne ret til via autorisationslovgivning og vandforsyningsloven.
Hvis vandforsyningens regulativ ikke indeholder regelsættet om krav om færdigmelding
af installationer med regnvandsanlæg, har forsyningen ingen mulighed for at kontrollere, hvor der installeres regnvandsanlæg i de tilfælde, hvor det ikke indgår specifikt i
byggesagsbehandlingen (parcelhuse, landbrug og let industri).

2.5 Dokumentation af anlægsdelenes funktion
I Bygningsreglementet er det angivet, at anlæg, der indgår i vand- og afløbsinstallationer for så vidt angår de mekanisk/fysiske egenskaber skal være:
•
•

CE-mærket, hvis der findes en harmoniseret standard for produktet
Skal have gennemgået en afprøvning, og der skal foreligge en produktionskontrol
(KS-system for produktionen)
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Ifølge Bygningsreglementet skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, for så vidt angår karakteristika, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg, være godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETADanmark A/S, medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid
gældende bestemmelser om godkendelsesordningen. Der er således stadig krav om VAgodkendelse på produkter i kontakt med drikkevand, fx tilbagestrømningssikringer anbragt på vandstikledningen.
Der findes ikke en europæisk standard vedrørende regnvandsanlæg, så regnvandsanlæg
kan ikke CE-mærkes.
Der er heller ikke krav om VA-godkendelse, idet dette kun er et krav for produkter i
kontakt med drikkevand.
Derimod kræver Bygningsreglementet altså, at der skal foreligge prøvningsrapporter for
afprøvning af komponenterne i et regnvandsanlæg, hvis anlægget skal anvendes i Danmark. Denne prøvning kan evt. være dokumenteret ved at anlægget har fået en frivillig
VA-godkendelse.
I bilag 5 er opstillet hvilke egenskaber, der bør være dokumenteret ved et regnvandsanlæg, for at det kan bruges i Danmark.

2.6 Vandafledningsbidrag
Lov om betalingsregler for spildevandsafledning giver kommunalbestyrelsen mulighed
for at lade vandafledningsbidraget nedsætte eller bortfalde, når regnvand genanvendes i
husholdningerne, fx til wc-skyl mv. Dette kræver blot, at der er installeret et tilstrækkeligt antal vandmålere på systemet. Som minimum skal der således installeres én måler,
der registrerer den drikkevandsmængde, der bruges til efterfyldning, og én måler der
registrerer mængden af vand fra tanken til wc og tøjvask, se figur 4.1.
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3 Hvem må installere et regnvandsanlæg
Ejeren af en ejendom er ansvarlig for, at installationen af et regnvandsanlæg bliver udført i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for området. Ifølge "Autorisationsloven" skal arbejdet udføres af autoriserede personer eller virksomheder.

3.1 Autoriseret virksomhed, kloak
Alt arbejde med afløbsledninger og tanke i jord og under bygning skal udføres af en
virksomhed, der har opnået autorisation som kloakmester. Det gælder både for nyanlæg
og for ændring af eksisterende systemer. Kravet om autorisation gælder både afpropning og sløjfning af ledninger, som ikke længere skal være i brug samt anlæg af nye
ledninger og installation af filtre, tanke mv. i jord.
Det eneste arbejde, som ikke er omfattet af kravet om autorisation, er udførelse af nedsivningsanlæg for overløbsvand fra regnvandstanken samt eventuelt nedsivningsanlæg
for det ikke filtrerede vand fra filtrene før tanken. Dette arbejde skal naturligvis også
udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, dvs. anlægget skal være korrekt
udført, og der skal være søgt om nedsivningstilladelse, men anlægget kan udføres af
andre inklusiv autoriserede kloakmestre.

3.2 Autoriseret virksomhed, VVS
Alt arbejde med vandinstallationen og alt arbejde med afløbsinstallationen i bygningen
skal udføres af en virksomhed, der har opnået autorisation som VVS-installatør. Dette
gælder alle ledninger og komponenter fra sugeledningens begyndelse i tanken til tilslutningen til wc og vaskemaskine. Undtaget fra kravet om anvendelse af autoriseret VVSmester er dog for tiden anlæg, hvor en enkelt forbruger har eget drikkevandsforsyningsanlæg. Disse anlæg skal dog også udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler.

3.3 Autoriseret virksomhed, el
Alt arbejde med el installationerne i et regnvandsanlæg skal udføres af autoriserede elinstallatører.

3.4 Undtagelser fra krav om autorisation
Udførelse af tagrender, nedløbsrør og anbringelse af filtre på tagnedløbsrør er undtaget
fra kravet om, at arbejdet skal udføres af en autoriseret virksomhed. Det forudsætter
dog, at anlæggene udføres af godkendte produkter. Funktionen af filtrene skal være fx
være dokumenteret ved en prøvning, jævnfør kapitel 2.
Anlæg af faskiner for overløbsvand fra regnvandstanken samt urenset vand fra filtre er
ligeledes undtaget fra kravet om autorisation.
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4 Opbygning af et regnvandsanlæg
En forudsætning for et velfungerende regnvandsanlæg er, at anlægget er korrekt projekteret og udført. For at opnå en sikker, vedligeholdelsesvenlig og dermed billig drift af
anlægget er det vigtigt, at anlægget projekteres og bygges, som angivet i denne anvisning.
Figur 4.1 viser et anlæg, hvor regnvandstanken er anbragt i kælderen. Figur 4.2 viser et
anlæg, hvor regnvandstanken er anbragt i jord uden for bygning.

1
5

4
3

7
6
8

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filter på tagnedløb
Afløb til kloak
Overløb fra tank
Drikkevandsefterfyldning
Automatisk styreenhed
Pumpe
Ledning der forsyner installationer med regnvand
Afløb til kloak

Figur 4.1
Regnvandsanlæg med regnvandstank anbragt i kælderen

I figur 4.2 er alle de komponenter, der skal indgå i et regnvandsanlæg beskrevet. I dette
kapitel angives kravene til anlæggets enkelte dele.
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Filter på tilløbsledning
Beroliget indløb til regnvandstank
Regnvandstank
Svømmende indsugning med filter til pumpen
Sugeledning
Selvansugende pumpe
Kontraventil (kan være monteret i pumpen(6)
Vandlås på overløb fra tank
Automatisk styreenhed
Magnetventil på vandforsyningsledning
Drikkevandsefterfyldning til regnvandstank via luftgab eller anden tilbagestrømningssikring (type AA eller AB)
Sikring mod tilbagestuvning i overløb fra tank
Sikring mod tilbagestuvning i overløb fra filter
Vandmåler på vandforsyningsledning
Vandmåler på lokalt forsyningssystem (regnvandsledning)
Kontraventil
Tilbagestrømningssikring (overløbsventil) type BA
Vandmåler på den enkelte bolig
Kontraventil i forbindelse med vandmåler (18)
Aftapningsventil
Vandlås
Nedløbsbrønd

Figur 4.2
Skitse af anlæg til brug af regnvand fra tage til wc-skyl og maskintøjvask
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4.1 Opsamlingsoverfladen
Regnvand til brug for wc-skyl og maskintøjvask må kun opsamles fra tagflader. Her vil
der kun i ringe grad optræde forureninger i form af olie, bly, ekskrementer m.m. Andre
overflader som terrasser, parkeringsarealer eller gårdspladser må ikke anvendes, idet der
her er risiko for forurening.
Tagmaterialet vil påvirke kvaliteten af regnvandet. Af gode tagmaterialer kan nævnes
tegl, beton og skiffer, mens tagflader med friske bitumenbelægninger eller elastisk bitumenpap ikke bør benyttes. Hvis man benytter tage eller tagrender af metal (kobber,
zink, aluminium), kan man regne med en fordobling af metalindholdet i vandet, eftersom alle metaller med tiden nedbrydes af regnvand. Generelt kan det ikke anbefales at
anvende vand fra kobbertage eller kobbertagrender. De tagmaterialer af metal, der i dag
findes på markedet, er dog ofte overfladebehandlet og kan derfor godt benyttes. Asbestholdige tage må heller ikke anvendes til opsamling af vand, der skal anvendes til
wc-skyl og tøjvask.
Der vil som regel være en vis forurening af fugleekskrementer på tage, men såfremt der
ikke er en stor koncentration af fugle, vil det ikke give problemer.
Tagflader af følgende materialer regnes for at være uegnede til opsamling af regnvand:
•
•
•
•

Tage med ny bitumenbelægning: Regnvandet herfra vil ofte være gulligt og uegnet
specielt til tøjvask
Græs-, mos- og stråtage
Kobbertage og kobbertagrender
Asbestholdige tage

Anvend aldrig vand fra uegnede tagmaterialer!
Tagvand fra tagpaptage, hvor der er anvendt skiferbelagt overpap, kan anvendes til toiletskyl og tøjvask. Egnetheden skal dokumenteres med en udvaskningstest efter den
kommende EN-standard for leaching out.
Tagpap uden skiferbeskyttelse og flydende bitumenprodukter må ikke anvendes til tage,
hvor regnvandet ønskes genbrugt.
Tagpaptage skal vedligeholdes efter tagfabrikantens forskrifter.
Praktiske erfaringer viser, at vandet fra tagpaptage kan være misfarvet i starten, men
misfarvningen vil aftage. Det anbefales derfor ikke at bruge det til tøjvask i starten.
På forvitrede og ru tagflader samler der sig mange faste stoffer, som skylles af i regnvejr. Dette kan give større belastning af filtre og mere bundfald i tanken.
Den udnyttelige regnvandsmængde afhænger i første række af størrelsen på de tilsluttede tagflader. Derfor bør alle til rådighed stående og egnede tagflader udnyttes.
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4.2 Filtre
Regnvand fra tage indeholder urenheder som støv, blade, kviste, insekter og fugleekskrementer mv. Derfor er det nødvendigt med en filtrering af regnvandet, inden det ledes
til opsamlingstanken. Det er særdeles væsentligt for funktionen og hygiejnen, at filtreringen sker før opsamlingstanken. Hvis man undlader et filter, vil partiklerne sedimentere i tanken og derved give gode betingelser for slamdannelse og bakterietilvækst. Dette vil forringe vandkvaliteten.
Det er formentlig muligt, at udvikle regnvandsanlæg hvor der ikke anvendes filter før
tanken, men det kræver en speciel udformning af tanken, og et filter af en eller anden
slags anbragt efter tanken. Det skal dokumenteres, at det fungerer lige så godt som traditionelle anlæg med filter før tanken.
Lang tids erfaring med udnyttelse af regnvand viser, at filtrene til regnvandsanlæggene
har en afgørende indflydelse på vandkvaliteten og anlæggets langsigtede funktion. Derfor bør filtrene i regnvandsanlæg opfylde en række krav, som kan bruges til at måle deres kvalitet, og der skal foreligge dokumentation for opfyldelsen af disse krav, se bilag
5.
Alle regnvandsanlæg skal således forsynes med et filter, der sorterer partikler fra vandet. Maskestørrelsen på filtret bør være mellem 0,18 – 0,5 mm. Filtrene anbringes før
regnvandstanken.
Filtre bør opfylde nedenstående krav:
•
•
•
•
•

Store og små partikler i regnvandet skal med rimelig sikkerhed kunne filtreres fra
Ringe risiko for tilstopning
Stor virkningsgrad dvs. at vandfordelingen er således, at så stor en mængde filtreret
vand som muligt kan ledes til regnvandstanken
Materialer skal vælges, så svampe-, alge- og bakterievækster forhindres/minimeres
Montering/afmontering skal være let

Filtertyper
De filtre, der findes på markedet, kan opdeles i følgende typer:
•
•
•
•

Lodret filter til tagnedløb
Cyklonfilter
Skråfilter
Vandret filter

4.2.1

Lodret filter

Filtret placeres direkte på tagnedløbsrøret. I et lodret rør løber vandet langs den indvendige rørvæg. Langs den indvendige rørvæg er der derfor placeret et finmasket net.
Regnvandet løber igennem det finmaskede net og til opsamlingstanken, mens de tungere partikler, blade, kviste etc. ledes til afløbssystemet sammen med resten af regnvandet.
Der er ingen tværsnitsindsnævringer i konstruktionen, som kan medføre opstemning af
regnvand. Dette har stor betydning under store regnskyl.
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Vandfordelingen er ca. 90 % til opsamlingstank og 10 % til afløbsledning, se figur 4.3,
der viser eksempler på virkningsgrad. Ved store regnskyl reduceres vandfordelingen til
opsamlingstanken (virkningsgraden).
Vedligeholdelse
Effektiviteten af det lodrette filter forudsætter, at filterindsatsen rengøres 2-4 gange årligt. Dette gøres ved, at man afmonterer filterindsatsen og spuler med en hård stråle på
filtret. Eventuelt anvendes en børste. Derved fjernes den tynde belægning fra filtret.
Indbygning
Det lodrette filter indbygges på tagnedløbsrøret. Det lodrette filter er ofte udført i rustfrit
stål.
Ved anvendelse af lodrette filtre er der intet højdetab ved indbygningen, men der skal
udføres to afløbsledninger fra hvert filter – ét til tanken og ét til nedløbsbrønd og derefter til kloak eller nedsivning.
Det lodrette filter
anbringes direkte
på tagnedløbet

Filtreret vand til
regnvandstank

Ikke filtreret vand til
nedløbsbrønd og kloak

Figur 4.3
Det lodrette filter er indbygget direkte på tagnedløbsrøret

4.2.2

Cyklonfilter

Cyklonfiltret placeres i jord og egner sig specielt til store regnvandsstrømme. Et cyklonfilter modtager regnvand fra en liggende ledning. Tilslutningen sker i siden af filtret
(tangentielt). Vandet løber derfor rundt langs filtrets periferi, hvor det presses ud gennem et finmasket net. Større partikler bliver på indersiden og ledes via nedløbsbrønd til
kloak eller nedsivning sammen med en del af regnvandet. Det rensede vand, der er presset ud gennem det lodrette filter, ledes til regnvandstanken.
Der er ingen indsnævringer af tværsnittet i konstruktionen, der kan medføre opstemning. Dette har stor betydning under store regnskyl.
Vandfordelingen er ca. 90 % til opsamlingstank, og resten til eksisterende afløb, se figur
4.4 over virkningsgrad. Cyklonfiltret kan modtage regnvand fra flere tagnedløb.
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Indbygning
Cyklonfiltret anbringes i jord. Filtret skal være tilgængeligt for inspektion og rensning.
Da der ikke er permanent vandfyldte dele i filtret, er det ikke nødvendigt, at filtret anbringes frostfrit.
Der er en højdeforskel på 0,3 - 0,5 m mellem cyklonfiltrets tilløb og afløb. Filtret har en
tilløbsstuds og 2 afløbsstudse. Tilløbet og afløbet med renset regnvand kan drejes 360° i
forhold til hinanden alt efter behov. Ved placering af filtret i større dybder kan opføringsrøret (ø 315 mm) forhøjes. Ikke alle typer af cyklonfiltre kan tåle trafiklast.
Der er mulighed for at indsætte en "blindindsats" i filtret, så alt vand ledes direkte til
kloak. Dette kan fx anvendes, når tanken skal rengøres.
Vedligeholdelse
Cyklonfiltrets effektivitet forudsætter, at filterindsatsen rengøres 2-4 gange årligt. Dette
gøres ved, at man afmonterer filterindsatsen og spuler med en hård stråle på filtret.
Eventuelt anvendes en børste. Derved fjernes den tynde belægning fra filtret.

Tilløb

Filtreret vand til
regnvandstank
Ikke filtreret vand til
nedløbsbrønd og kloak

Figur 4.4
Eksempel på cyklonfilter

Virkningsgrader

Figur 4.5
Eksempel på virkningsgrader for lodrette filtre og cyklonfiltre
(Eksempel fra en fabrikants brochure)
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4.2.3

Skrå filtre

Skrå filtre kan anbringes på nedløbsrør eller i en brønd i jord. Et eksempel på et skråt
filter indbygget i en brønd i jord er vist i figur 4.6. Regnvandet tilsluttes i siden af brønden. I brønden er der placeret et skråstillet filter. På oversiden sidder en række metalribber, der fungerer som grovfilter. Derunder sidder det finmaskede filter. Maskevidden er
afhængig af type fra 0,2 mm til ca. 0,5 mm. Størstedelen af regnvandet løber igennem
filtret og videre til opsamlingstanken, mens en mindre del af regnvandet løber via nedløbsbrønd til kloak. Der findes ingen oplysninger om virkningsgrad.

Tilløb
1)
2)
3)

Ikke filtreret vand
til nedløbsbrønd
og kloak

Filtreret vand
til regnvandstank

1. Fordelingsrende til fordeling af regnvand over hele filterpladen
2. Metalribber, der fungerer som et grovfilter over for blade, kviste mv.
3. Finmasket filter

Figur 4.6
Skråt filter anbragt i brønd
Indbygning i jord
I jord anbringes skrå filtre i en brønd. Filtret skal være tilgængeligt for inspektion og
rensning. Det er ikke nødvendigt at anbringe filtret frostfrit.
Der er en højdeforskel på ca. 100 – 350 mm mellem skråfiltrets tilløb og afløb. Filtret
har en stor tilløbsstuds og 2 mindre afløbsstudser. Ved placering af filtret i større dybder, kan opføringsrøret (ø 315 mm) forhøjes.
Ikke alle typer af skrå filtre kan tåle trafiklast.
Vedligeholdelse
Filtret skal jævnligt (6-10 g/år) tilses og renses.
Skråt filter på nedløbsrør
I figur 4.7 er vist et skråt filter anbragt i et tagnedløbsrør.
Over filtret er anbragt en plade, der skal sikre, at vandet, der normalt løber langs kanten
af nedløbsrøret, bliver ledt hen over filtrets overflade. Vandstrømmen skal sikre, at store
urenheder ikke bliver liggende på filtrets overfalde. Maskevidden i filtret er afhængig af
typen. Der findes ingen oplysninger om virkningsgrad.
Indbygning
Det skrå filter indbygges direkte på nedløbsrøret. Brug af dette filter medfører ikke højdetab.

Side 23 af 90

Vedligeholdelse
Effektiviteten af dette filter forudsætter, at filtret rengøres jævnligt, ca. 12 – 24 gange
årligt. Blade kan tørre fast og medvirke til kimdannelse. Denne type filter anbefales
ikke.

Filtreret vand til tank

Ikke filtreret vand til
nedløbsbrønd og kloak

Figur 4.7
Skråt filter indbygget på tagnedløbsrør

4.2.4

Vandret filter

Et vandret filter fungerer i princippet som et "kaffefilter". Vandet løber ind i filtret, der
både skal opsamle urenhederne og lade det rene vand passere, se figur 4.8. Maskevidden
er afhængig af typen.

Tilløb

Ikke filtreret vand til
nedløbsbrønd og kloak
Filtreret vand til
regnvandtank

Figur 4.8
Eksempel på et vandret filter

Indbygning
Vandrette filtre kan anbringes i jord i separat brønd eller kan indbygges direkte ved/i
indløbet til tanken. Der er et højdetab på 200 – 500 mm gennem et vandret filter. Ikke
alle typer vandrette filtre kan tåle trafiklast.
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Vedligeholdelse
Vandrette filtre stopper meget hurtigt til og kræver derfor megen vedligeholdelse, ca. 12
– 24 gange pr. år. Det anbefales ikke at bruge vandrette filtre, der er anbragt i selve tanken, da vedligeholdelsen er meget vanskelig.

4.3 Sammenfatning
Lodrette filtre og cyklonfiltre har en god virkningsgrad og et lille servicebehov.
Skrå filtre har formentlig en lidt dårligere virkningsgrad og kræver lidt mere vedligeholdelse.
Vandrette filtre har den dårligste virkningsgrad og kræver megen vedligeholdelse.
Hvor det er muligt, bør lodrette filtre og cyklonfiltre anvendes.
Alle filtre har én tilløbsledning og to afløbsledninger. Det filtrerede vand ledes til regnvandstanken. Vandet, der indeholder urenhederne, ledes via nedløbsbrønd til kloak eller
nedsivning. Tilslutning til kloak skal sikres mod opstemning, se afsnit 5.1.1.
For alle filtre er det vigtigt at vurdere virkningsgraden. En god virkningsgrad betyder, at
en stor del af regnvandet udnyttes, og en lille virkningsgrad betyder, at kun en lille del
af regnvandet udnyttes.
Vedligeholdelsesbehovet er også væsentligt. Hvis et filter kræver vedligeholdelse, fx 1
gang pr. uge for at virkningsgraden kan overholdes, skal dette vedligeholdelsesarbejde
med i vurderingen ved filtervalg.
Før valg af filter skal følgende oplysninger foreligge:
•
•
•
•

Kapacitet
Virkningsgrad
Vedligeholdelsesbehov
Max lægningsdybde (inkl. trafikbelastning) ved filtre i jord

Ingen af de beskrevne filtre renser regnvandet for virus og bakterier.

4.4 Regnvandstank
4.4.1

Overordnede krav

Følgende krav skal overholdes ved udformning af tanke:
• Tanken skal udføres af materialer, som har tilstrækkelig styrke og bestandighed i
forhold til anlæggets placering, og som er tilstrækkelig bestandige over for de stoffer,
der findes i det tilledte vand eller dannes i tanken
• Tanken må ikke afgive fremmede stoffer fx farve, oliesubstanser mv. til regnvandet.
Tanke af monolitisk beton, plast, glasfiber eller stål er egnede til regnvandstanke
• Tanken skal udformes, så bundfældelige stoffer og flydestoffer ikke hvirvles op og
føres ud af beholderen og ud til vandinstallationerne
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•

Indløbet bør - så vidt muligt – ikke hindre bundfældning ved forstyrrende strømninger og ikke ophvirvle eksisterende sediment på bunden af tanken. Indløbsvandet skal
fx fordeles bredt over vandspejlets overflade eller føres ned til tankens bund via et
indløbsrør, der omdirigerer vandet til en opadgående strømning med lav udgangshastighed (beroliget tilløb)
• Vandindtaget/pumpens sugeledning skal udføres på en sådan måde, at:
- Der ikke indsuges faste stoffer (sedimenter eller flydelag)
- Der sikres en lav indsugningshastighed
- Der optræder så få forstyrrende strømninger som muligt
- Vandindtaget sker i en zone, hvor bundfældningen så vidt muligt er afsluttet

4.4.2

Tilløb

Selv om regnvandet har passeret et filter, før det ledes til tanken, vil det indeholde bundfældigt materiale, der vil lægge sig på bunden af tanken.
Det er vigtigt, at indløbet i tanken udføres på en sådan måde, at bundfaldet i tanken ikke
hvirvles op ved indløb af regnvand/drikkevand i tanken. Dette kan fx sikres ved at udføre tilløbet med et dykket indløb, der afsluttes ca. 0,1 – 0,30 m fra bunden med enten 2 x
87°'s bøjninger eller med et T-stykke, hvorpå der er påsat 2 stk. 87°'s bøjninger, se figur
4.9.

Figur 4.9
Dykket indløb med 2 x 87°'s bøjninger eller 1 x 87°'s bøjninger

En anden mulighed er at montere en "kasse" på bunden af tanken og føre indløbet ned
under kassens overkant, se figur 4.10.

Figur 4.10
Dykket indløb, der afsluttes i "kasse" i bunden af tanken
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4.4.3

Vandindtag

Vandindtaget fra tanken bør udføres dykket. Herved sikres det, at flydeslam ikke ledes
til pumpe og installationer. Vandindtaget, der ofte er sugeledning til pumpen, kan med
stor fordel udformes som en dykket anordning, der sikrer, at vandindtaget altid sker 100
– 200 mm under overfladen, se figur 4.11.

Figur 4.11
Afløb i form af svømmende indtag 100-200 mm under overfladen
Det svømmende indtag fås i forskellige udformninger

4.4.4

Overløb

Tanken skal forsynes med et overløb til kontrolleret udledning af overskudsvand i tilfælde af store nedbørsmængder. Overløbsrøret skal have en dimension, der er lig med
eller større end indløbsrøret for at undgå opstemning i tanken.
Overløbet anbringes øverst i tanken, og vandet kan ledes til hovedkloaksystemet (fællessystem/regnvandssystem), eller det kan nedsives.
Overløbet forsynes med en vandlås for at hindre, at lugt/dampe trænger ind fra hovedkloakken. Vandlåsen er i princippet ikke nødvendig ved tilslutning til en separat regnvandsledning eller ved nedsivning af overløbsvandet. De fleste tanke er dog som standard forsynet med vandlås på overløbet.
Kanten af overløbet skal skæres i en vinkel på minimum 20 - 45°, se figur 4.12. Dette
vil sikre, at de opsamlede flydestoffer jævnligt vil blive ledt ud af regnvandstanken.
Regnvandstanken skal dimensioneres, så der sker overløb ca. 3-5 gange pr. år. Herved
sikres det, at slam på overfladen ledes væk. Slam på overfladen kan være et problem fx
i pollensæsonen.
Består regnvandsanlægget af flere paralleltkoblede enkelttanke, skal overløbet placeres i
samme tank som tilløbet. Udtag til forbrug bør ske i den fjerneste tank af hensyn til
gennemstrømningen i tankene.
Inden overløbsvandet ledes til kloak eller nedsivning, skal det passere et slamfang. Tilslutning til kloak skal sikres mod opstemning, se afsnit 5.1.1.
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Flydeslam

Bundslam

Figur 4.12
Kanten af overløbet afskæres i en vinkel på ca. 20 - 45°

4.4.5

Adgang

Tanken skal være let tilgængelig for tilsyn, drift og vedligehold. Åbningen skal derfor
anbringes, så tilsyn af hele tanken er mulig. Jævnfør danske arbejdsmiljøregler skal lysningen (den frie åbning) være mindst 550 x 550 mm eller 550 mm i diameter for tanke,
hvor nedstigning er nødvendig i forbindelse med servicering/rengøring.
For tanke i jord, hvor adgang ikke er nødvendig, findes der ingen regler, men det anbefales at åbningen er min. 300 – 400 mm.
For større tanke i jord bør åbningen være min. 550 mm og opfylde Arbejdstilsynets regler. Store tanke skal forsynes med flere adgangsåbninger.
For tanke i bygning bør åbningen være min. 200 mm for små tanke (op til 3000 l) og
min 555 mm for større tanke, se figur 4.13.
Tanktype

Åbning/lysning
mm

Overjordisk < 3000 l
Overjordisk > 3000 l
Underjordisk (adgang)
Underjordisk (ikke adgang)

≥ 200
≥ 550
≥ 550
≥ 300 – 400

Figur 4.13
Lysningsmål for regnvandstanke

Tanken skal være forsynet med et vandtæt dæksel (efter DS/EN 124), således at overfladevand ikke kan trænge ind i anlægget.

4.4.6

Temperatur

For at minimere bakterievækster samt risiko for legionella må temperaturen i tanken
helst kun kortvarigt overstige + 16 – 18 °C.
Man bør derfor ikke anbringe tanke i rum med højere temperaturer end 16 – 18 °C. Er
rumtemperaturen højere, kan man forsøge med fx efterisolering af varmerør mv. Det
bedste er dog at anbringe tanken i jord uden for bygning.
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4.4.7

Dimensionering af tank

Størrelsen af regnvandstanken skal tilpasses størrelsen af den udnyttelige tagflade. Som
tommelfingerregel kan anvendes, at tanken bør have et nyttevolumen på ca. 25-30 liter
pr. m2. Dette volumen modsvarer ca. en halv gennemsnitlig månedsnedbør og medfører
overløb fra tanken ca. 3-5 gange om året. Der findes ingen dokumentation for disse tal,
der stammer fra tyske erfaringer.
Ovenstående kan bruges ved overslagsberegninger.
Beregning af tankvolumen med eksempel fra en bygning med 100 m2 tegltag.
100 m2 x 30 l/m2 = 3000 l tankvolumen.
Der bør afsættes ca. 10 % ekstra volumen som en slags slamfang nederst i tanken.
Tanken bør ikke være overdimensioneret. Af samme grund bør man i forbindelse med
regnvandsanlæg kun dimensionere for installationer, som ofte anvendes.
En mere nuanceret beregningsmetode er angivet her.
4.4.7.1 Boliger
Regnvandstankens størrelse beregnes ud fra den mængde regnvand, der kan opsamles,
og vandbehovet pr. år.
Det er ønskeligt, at tankens størrelse fastlægges, således at overløbet på tanken træder i
funktion ca. 3-5 gange om året, og flydeslammet derved fjernes. Vælges tankens størrelse, således at den kan rumme ca. 21 dages forbrug, opnås den ønskede overløbsfrekvens. 21 dage svarer til ca. 6 % af et år.
Volumen af tank (V) = 0,06 x vandforbrug (B) pr. år

(1)

Vandforbrug
Vandforbruget i boliger er vist i figur 4.14. Det sættes til 36 l/p døgn for wc-skyl og 18
l/p døgn til vaskemaskine. I et parcelhus regnes antallet af brugsdage til 250 dage pr. år.
(365 dage - ferie mv.)
Vandforbrug (B) pr. år.
Boliger

a.

Antal person

I alt

Wc*)

36 l pr. person/døgn

4

x 250

36.000

Vaskemaskine (VM)

18 l pr. person/døgn

4

x 250

18.000

Vandforbrug (B) pr. år.

54.000

* Ved anvendelse af wc med dobbeltskyl 6/3 l pr. skyl reduceres forbruget med 30 %
* Ved anvendelse af wc med dobbeltskyl 4/2 l pr. skyl reduceres forbruget med 40 %

Figur 4.14
Beregning af vandbruget pr. år i et parcelhus med 4 beboere
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Beregning af hvor meget nedbør, der kan tilføres tanken, foregår på følgende måde:
T = A x N x R 1 x R 2 liter

(2)

Hvor:
T = Tilgængeligt regnvolumen
A = Tagareal målt som vandret areal
N = Den årlige nedbørsmængde
R 1 = Afstrømningsgrad for tage
R 2 = Reduktion for filtre, overløb mv.
Den årlige nedbørsmængde er i Danmark ca. 750 mm pr. år, men nedbøren er meget
ulige fordelt. Der falder mest i Vestjylland og mindst i Østjylland. På figur 4.15 er vist
et kort, der angiver nedbørsmængderne forskellige steder i Danmark.

Årlig middel nedbørsmængde:
400 – 500 mm
500 – 600 mm
600 – 700 mm
700 – 800 mm
800 – 900 mm

Figur 4.15
Nedbørsmængder forskellige steder i landet
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R 1 = Afstrømningsgraden for tage angiver, hvor meget af den nedbør, der falder på tage, der strømmer af, se figur 4.16.
Afstrømningsgrad

Tagrende
Built-up tag (tagpap uden hældning)
Tagpap med hældning
Fibercement mv.
Cementsten
Tegl
Metal mv.
Stråtag og græstørvtage
Fibercement, asbestfri
PVC
Glas
Andet

0,70
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,20
0,75
0,75
0,75
0,62

Figur 4.16
Afstrømningsgrader for de forskellige tagmaterialer ved 45° taghældning.
Det bemærkes, at afstrømningsgraden formindskes med 0,05 for hver 5°, når taghældningen er mindre end 45°. Er taghældningen større end 45°, øges afstrømningen med
0,05 pr. 5° stigning

R 2 = Reduktion for filtre, overløb mv. angiver, hvor stor en del af nedbøren, der går tabt
i filtre, ved overløb mv. Faktoren R 2 sættes normalt til 0,9, men skal være mindre, hvis
der vælges filtre med en dårlig virkningsgrad, eller hvis filtrene ikke vedligeholdes.
Beregning af tankens størrelse
Hvis vandforbrug B er større end det tilgængelige regnvolumen T beregnes tankens volumen således:
T<B

Tankvolumen V = T x 0,06 l

(3)

Hvis vandforbruget B er mindre end det tilgængelige regnvolumen T beregnes tankens
volumen således:
T>B

Tankvolumen V = B x 0,06 l

(4)

Eksempel 1 (Énfamiliehus)
Bebygget areal:
Anvendeligt areal:
Antal wc'er:
Antal vaskemaskiner:
Antal beboere:
Nedbør:

150 m2
120 m2 teglsten
2 stk. med 6 l skyl
1 stk.
4 personer
700 mm/år
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Vandforbrug B pr. år:
Wc'er:

4 personer á 36 l pr. dag = 144 l/dg
144 x 250 døgn =

36.000 l

4 personer á 18 l pr. dag = 72 l/dg
72 x 250 døgn =
I alt pr. år: B =

18.000 l
54.000 l

VM:

Tilgængelige regnvolumen:
T = A x N x R1 x R2 =
= 120 x 700 x 0,75 x 0,9 =

56.700 l

Da T = 56.700 l > B = 54.000 l, bliver volumen af tank:
V = B x 0,06 l = 54.000 x 0,06 =

3.240 l

Ved tillæg på 10 % til bundfældigt materiale skal der vælges en tank på ca. 35 m3.

Eksempel 2 (Boligblok)
Bebygget areal:
Etageareal:
Taghældning:
Anvendeligt tagareal:
Antal wc'er:
Antal vaskemaskiner:
Antal 3-værelses lejligheder:
Nedbør:

1.200 m2
6.000 m2
30°
1.200 m2 + 900 m2 carport
60 stk. med 6/3 l skyl
60 stk.
60 stk. á 3 personer = 180 personer
700 mm/år

Vandforbrug B pr. år:
Wc'er:

Vaskemaskiner:
I alt pr. år: B =

180 x 36 x 0,7 = 4.536 l/dg
4.536 x 250 døgn =
180 x 18 = 3.240 l/dg
3.240 x 250 døgn =

1.134.000 l

810.000 l
1.944.000 l

Tilgængeligt regnvolumen:
T = A x N x R1 x R2
R 1 = 0,75 – 3 x 0,05 = 0,6
T = 2.100 x 700 x 0,6 x 0,9 =
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793.800 l

Da T = 793.800 l < B = 1.944.000 l, bliver volumen af tank:
V = T x 0,06 l = 793.800 x 0,06 =
= 48 m3

47.628 l

Ved et tillæg på 10 % til bundfældigt materiale skal der vælges en tank på ca. 52 m2.
4.4.7.2 Kontorer
I kontorer kan det årlige vandforbrug skønnes ud fra antallet af ansatte og antal arbejdsdage.
Vandforbruget til wc-skyl sættes til:
Kontorer:

2.500 l pr. person/år

Ved anvendelse af wc’er med dobbeltskyl 6/3 pr. skyl reduceres forbruget med 30 %.
Ved anvendelse af wc’er med dobbeltskyl 4/2 pr. skyl reduceres forbruget med 60 %.
De øvrige beregninger er som angivet under boliger.

Eksempel 3 (Kontorhus/lager)
Bebygget areal:
Etageareal:
Taghældning:
Anvendeligt tagareal:
Antal ansatte personer:
Nedbør:

4.000 m2
8.000 m2
30°
4.000 m2
200 personer
700 mm

Vandforbrug B pr. år:
Wc'er:
I alt pr. år: B =

200 x 2.500 l pr. år

500.000 l
500.000 l

Tilgængeligt regnvolumen:
R 1 = 0,75 – 3 x 0,05 = 0,6
T = A x N x R1 x R2 =
= 4000 x 700 x 0,6 x 0,9 =

1.512.000 l

Da T = 1.512.000 l > B = 500.000 l, bliver volumen af tank:
V = B x 0,06 l = 500.000 x 0,06 =
= 30 m3

30.000 l

Ved et tillæg på 10 % til bundfældigt materiale skal der vælges en tank på 33 m3.
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4.5 Sikring mod forurening af drikkevandet
For at opnå størst mulig sikkerhed mod forurening af drikkevandssystemet uden for
bygningen, hvor regnvandsanlægget er installeret, skal stikledningen, der forbinder forsyningsledningen fra vandværket med ejendommens vandinstallation, være sikret med
en VA-godkendt tilbagestrømningssikring type BA (fx en TBS-ventil), jævnfør DS/EN
1717 og Rørcenter-anvisning 015, Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer. Tilbagestrømningssikringen skal være monteret umiddelbart efter stikledningens
indføring i bygningen og inden første afgrening til sideledninger.
Desuden skal installationer i forbindelse med efterfyldning af drikkevand til regnvandsanlægget være sikret med en tilbagestrømningssikring type AA eller AB, som anført i
efterfølgende afsnit drikkevandsefterfyldning. Denne sikring kræves ikke VA-godkendt,
da den ikke er i kontakt med drikkevand.

4.6 Drikkevandsefterfyldning
I længerevarende tørre perioder eller frostperioder kan regnvandsmagasinet blive brugt
op. For at sikre en fortsat brug af wc og vaskemaskine er det nødvendigt med efterfyldning af drikkevand. For at beskytte det offentlige drikkevandssystem mod forurening
foreskriver DS 439, Norm for vandinstallationer og DS/EN 1717, at det ikke er tilladt at
have en direkte forbindelse mellem regnvandsanlægget og drikkevandssystemet.
Der findes 2 løsninger til efterfyldning, der sikrer mod forurening af drikkevandssystemet:
•
•

Frit tilløb, fyldning over et luftgab (type AA)
Påfyldningscisterne, der er en færdigfabrikeret komponent, indeholder alle nødvendige dele, og er konstrueret med et luftgab (type AA eller AB)

Begge disse metoder opfylder kravene i DS/EN 1717 og i DS 439.

4.6.1

Frit tilløb

Tilbagestrømningssikringerne af typen AA og AB er frit luftgab, der er konstrueret efter
de hovedprincipper, der er angivet på figur 4.17 og figur 4.18.
Princip for opbygningen af et frit luftgab af typen
AA. Afspærringsventilen kan eventuelt være en
magnetventil eller tilsvarende, der er tilkoblet en
niveauføler i karet. Størrelsen af luftgabet skal være
2 x d i for tilløbsrøret, dog mindst 20 mm, og være
indrettet således, at det er placeret, hvor der ikke
kan ske opstuvning.

Figur 4.17
Princip for opbygningen af sikring type AA
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Princip for opbygningen af et frit luftgab af typen AB.
Afspærringsventilen kan eventuelt være en magnetventil eller tilsvarende, der er tilkoblet en niveauføler i
karet. Størrelsen af luftgabet skal være 2 x d i for tilløbsrøret, dog mindst 20 mm, og være indrettet således, at overløbet er ikke-cirkulært udført og i stand til
at bortlede den maksimale vandstrøm ved et forhøjet
tilløbstryk i forbindelse med driftsfejl.

Figur 4.18
Princip for opbygning af sikring type AB

Afstanden mellem drikkevandsledningen og det højest mulige vandspejlsniveau i opsamlingstanken (tilbagestrømningssikringen) skal minimum være 2 gange den indvendige diameter af tilløbsrøret, og mindst 20 mm. Det fri tilløb skal ske over højeste opstemningskote. I visse udsatte områder kan opstemningen være helt op til terræn. I sådanne områder må efterfyldning til tanken anbringes over terræn fx i stueetagen eller
under kælderloftet. Derudover skal det sikres, at vandet i tragten kan afledes i takt med
tilledningen, hvis ventilen på trykledningen går i stykker.
Ledningen mellem tragten og tilløbsledningen til tanken skal derfor have en passende
stor dimension. Fastlæggelsen af dimension og minimumsfald på tilløbsledningen til
tanken, hvis vandtilsætningen sker til tanken, sker ved anvendelse af DS 432's regler.
Ledningen beregnes som en fuldt løbende regnvandsledning med minimumsfald. Den
dimensionsgivende vandstrøm q d sættes til 2 gange den dimensionsgivende vandstrøm,
der beregnes som anført i afsnit 4.9 formel (5).
Det anbefales, at det frie tilløb sker gennem en magnetventil, når vandstanden i opsamlingstanken er faldet til et vist niveau, se figur 4.19. Magnetventilen aktiveres ved hjælp
af en svømmer i opsamlingstanken eller fra en styreenhed. Efterfyldningen bør være på
maksimalt ½ dags vandforbrug.

1.
2.
3.
4.
5.
H

Tilslutning til brugsvandsinstallationen
Magnetventil
Tragt
Tilløb til regnvandstanken
Styreledning
Luftgab på 2 x di dog mindst 20 mm jævnfør DS 439 og DS/EN 1717

Figur 4.19
Efterfyldning ved frit tilløb
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4.6.2

Påfyldningscisterne

Påfyldningscisternen er en automatisk styret enhed, der principielt fungerer som en wccisterne. Tilbagestrømningssikringen er type AB. Drikkevandsefterfyldningen sker direkte til pumpens sugeledning og ikke til selve regnvandstanken. Dette medfører, at der
kun tilledes den mængde drikkevand, der er behov for. Ud over tilførslen af drikkevand
i perioder uden regn, giver påfyldningscisternen mulighed for manuelt at slå om til 100
% drikkevandsforsyning, fx når regnvandstankene skal renses. Dette forudsætter, at der
på sugeledningen til regnvandstanken monteres en afspærringsventil. En principskitse af
en påfyldningscisterne er vist i figur 4.20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ventil med flyder
Tilslutning til brugsvandsinstallation
Overløb med vandlås
Afløb fra overløbet (til afløbsinstallation). Bør udmunde frit over gulvafløb
Styreenhed med niveauføler i tanken
Styreledning fra tanken
Kabinet/cisterne
Styret ventil
Tilslutning til pumpens sugeledning

Figur 4.20
Principskitse af påfyldningscisterne. Har påfyldningscisternen overløb med vandlås,
skal den desuden have overløb, der udmunder frit over en installationsgenstand. Der
skal være minimum 20 mm fra overløbet til indløbets underste kant

Også i påfyldningscisternen sker tilsætningen af drikkevand gennem et luftgab på min.
20 mm. Når der er behov for efterfyldning med drikkevand, åbner ventilen (8) i bunden
af cisternen og leder vandet, der står i cisternen til pumpens sugeledning. Når cisternen
tømmes, sørger flyderventilen (1) for, at forbindelsen til brugsvandsinstallationen åbnes,
så der fyldes vand i cisternen. Når der ikke længere pumpes vand ud til wc eller tøjvask,
stiger vandstanden i cisternen, og flydeventilen lukkes. Hvis flydeventilen til brugsvandsforsyningen ved en fejl ikke lukker, sikrer overløb (3) og (4), at vandet kan afledes
samtidig med, at luftgabet på 20 mm overholdes. Påfyldningscisternen skal være forsynet med overløb, der sikrer, at vandspejlet i cisternen altid er mindst 20 mm under
drikkevandsindløbets underste kant. Er cisternen forsynet med overløb med vandlås (der
kan stoppe til), som på figur 4.20, skal der yderligere være monteret et overløb, som
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alene giver tilstrækkelig sikkerhed. Overløbet skal udmunde synligt over en installationsgenstand.
Brugsvandsefterfyldning til pumpens sugeledning medfører, at der kun sker efterfyldning med de mængder, der helt præcis er behov for. Det er derfor den mest økonomiske
efterfyldning.
I nogle påfyldningscisterner er pumpen anbragt sammen med cisternen i et fælles kabinet, se figur 4.21.

Figur 4.21
Påfyldningscisterne sammenbygget med pumpe vist med og uden dæksel

Ved brug af cisterneløsninger er det vigtigt af sikre sig, at tilbagestrømningssikring er
type AA eller AB og ikke en lavere kategori.

4.7 Anlægsstyring
Et betjeningsvenligt og driftsikkert regnvandsanlæg kræver anlægsstyring. Systemstyringer kan indeholde følgende funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Styring af efterfyldning
Vandstandsmåling
Opstuvningsovervågning
Fejlmelding
Pumpestyring
Forbrugsmåling
Dataregistrering
CTS-anlæg

Denne anlægsstyring er normalt indbygget i påfyldningscisternen. Ved systemer uden
påfyldningscisternen bliver systemer til styring af anlæg udbudt i mange forskellige
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udgaver. Ud over en synlig niveaumåler i tanken kontrollerer anlægsstyringen også
drikkevandsefterfyldningen og sikrer pumpen mod tørløb. Anlægsstyring sikrer, at kun
en lille, men tilstrækkelig drikkevandsmængde efterfyldes.
Det anbefales ved valg af system at være opmærksom på følgende punkter:
•
•
•
•
•

Dele, der er i kontakt med vand, skal installeres med lavspænding (12 - 36 V) eller
fungere uden tilslutning af strøm
Mekaniske styringsdele opbygges af korrosionsfast materiale
Styringssystemet skal sikre, at efterfyldningsmængden med drikkevand holdes på et
minimum
Styringssystemets energiforbrug skal være lavt. Krav kan findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk under Eko-design
Måleudstyr til bestemmelse af vandniveauet i opsamlingstanken skal fungere effektivt uden særlig eftersyn/vedligeholdelse

4.8 Pumper
Det opsamlede regnvand i regnvandstanken skal fordeles til wc'er og vaskemaskiner i
bygningen. Denne fordeling foretages ved hjælp af en eller flere pumper og et ledningssystem. Pumpen kan være anlæggets kritiske komponent, fordi et svigt på denne eller en
strømafbrydelse vil betyde, at installationsgenstandene (wc'er og vaskemaskiner) ikke
kan bruges.
En sikker drift kræver altså en driftsikker pumpe.

4.8.1

Pumpeenheden

Pumpeenheden vil normalt være en enhed udformet som en hydrofor eller en pumpeenhed med tilhørende reguleringsanordning. Det mest almindeligt anvendte på små anlæg
er hydroforanlæg. Princippet for en hydrofor er vist i figur 4.22.
Hydroforanlæg
Et hydroforanlæg består af en pumpe i forbindelse med en trykbeholder, der er delvis
fyldt med luft. Pumpens drift styres af lufttrykket i beholderen. Lufttrykket opretholdes
på små hydroforbeholdere ved at påfylde manuelt. På større anlæg opretholdes lufttrykket normalt af et kompressoranlæg.
Hydroforpumpen er normalt en centrifugalpumpe. Der skal i forbindelse med pumpen
være en kontraventil.
Hydroforbeholderen er en trykfast beholder. Beholderen skal være konstrueret i henhold
til Arbejdstilsynets regler for trykbeholdere.
Der skal være anbragt et manometer i forbindelse med beholderen.
Pumpetyper
For regnvandsanlæg kan både selvansugende centrifugalpumper og dykpumper anvendes. Pumpen skal være CE-mærket. Det er normalt altid fabrikanten af anlægget, der
angiver, hvilken type af pumpe der skal anvendes.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Afspærringsventil
Kontraventil
Afspærringsventil
Pressostat
Manometer
Pumpe
Evt. vandstandsglas
Tømmehane
Luftpåsætning gennem ventil
Afluftningshane

Figur 4.21
Principskitse af hydroforanlæg

4.8.2

Selvansugende centrifugalpumper

Centrifugalpumpen kan opstilles uafhængigt af om opsamlingstanken er i et andet rum endog i en helt anden bygning. Afstanden imellem pumpe og opsamlingstank er begrænset af sugeledningen. Sædvanligvis ligger løftehøjden på 40 m til 60 m og vandstrømmen fra 0,8 l/s til 1,4 l/s. Sugehøjden er begrænset. Både sugehøjde og trykhøjde
skal altid kontrolleres for det aktuelle pumpediagram, netop for den valgte pumpe.
Pumperne fås også under betegnelsen trykforøgeranlæg, og denne type bør anvendes,
når anlægget forsyner mere end 1 husstand. Trykforøgeranlæg findes i CE-mærkede
fabrikater.
I det følgende angives monteringsregler for centrifugalpumper:
Pumpeplacering
• Placering af pumpe skal være frostfrit
• Pumpen skal installeres på en sådan måde, så sugehøjden bliver så lille som mulig
• Pumpen monteres på gummi for at mindske vibrationsrystelser til væg eller gulv
• Ved indendørs placering af pumpe bør rumtemperaturen ikke kunne overstige 18
°C
Materialer
• Der bør kun anvendes materialer, der er korrosionsfaste som kunststof, messing
eller syrefast rustfrit stål. Er der risiko for klorid i regnvandet (fx kystnære områder), bør det undersøges, om messing er afzinkningsbestandig
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•
•

Fleksible ledninger imellem pumpe og ledningssystem til tapsteder, sådan at transmission af støj minimeres
Der bør anvendes pumper, der af fabrikanten angives som egnede til regnvand

Sugeledning
• Sikring imod tørløb fx ved brug af føler i tanken. Nogle pumper har indbygget tørløbsbeskyttelse
• Sugeledningen fra opsamlingstanken skal være stigende imod pumpen
• Kontraventil på sugeledningen forkorter ansugningstiden
• Længden af sugeledningen er begrænset, spørg leverandøren
• Før første benyttelse skal pumpe- og sugeledning fyldes op med vand.
• Sugeledninger skal være tilstrækkelig formstabile til at modstå undertryk

RSTOJ:
AUT:
MP:
TR:
P:
AV:
KV:
MA:

Strømforsyning
Automatikskab
Minimumspressostat
Trykreguleringspressostat
Pumpe med variabel hastighed
Afspærringsventil
Kontraventil
Manometer

Figur 4.23
Pumpeenhed med selvansugende pumpe

4.8.3

Dykpumpe

Dykpumpen monteres direkte i vandet. Trykhøjden afhænger af fabrikat, men er imellem 6 og 40 mVS, og vandstrømmen på 0,8 l/s til 2,8 l/s.
Dykpumper fremstilles i forskellige udformninger, fx pumper med sugesi, hvori pumpeløbehjulet er indbygget. Andre dykpumper har en tilløbstud, hvorpå en kort sugeledning
er tilsluttet. Denne opbygning gør det muligt, at sugesiden tilsluttes et svømmende
ansugningsfilter.
Dykpumper med sugeledning gør det muligt at installere pumpen tæt på opsamlingstankens bund, eller i en tør opstilling. Denne anordning forener fordelene ved sug- og trykpumper.
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Pumper, der anbringes i regnvandstanken skal fastgøres, så det er let at løfte pumpen op
ved vedligeholdelse.

4.9 Dimensionering af pumper
Ved dimensionering forstås fastlæggelse af data, der er nødvendige for bestemmelse af
pumpestørrelse og type samt rørsystemets diameter. De nødvendige data er vandstrøm
(l/s) og tryktab.
Vandstrøm
Vandstrømmen fastlægges på grundlag af de forudsatte vandstrømme til de installationsgenstande, der er tilsluttet regnvandsanlægget.
For wc'er og husholdningsvaskemaskiner (VM) sættes den forudsatte vandstrøm til:
Wc: q f = 0,05 l/s
VM: q f = 0,20 l/s
Er regnvandsanlægget kun tilsluttet wc'er, sættes den dimensionsgivende vandstrøm, q d
til 0,1 l/s svarende til, at 2 cisterner fyldes samtidigt.
Dette gælder op til et antal af wc'er på maksimum 12.
Er antallet af wc'er større end 12, anvendes følgende formel:

qd = 0,1 + 0,015(n x 0,05 − 0,2) + 0,12 n x 0,05 − 0,2

(5)

hvor n er antallet af wc'er.
Ledninger, der forsyner både wc'er og vaskemaskiner eller vaskemaskiner alene dimensioneres i henhold til DS 439, Norm for vandinstallationer, idet der dog kan foretages
passende skøn over sandsynligheden for samtidigt vandindtag på 2 eller flere vaskemaskiner, når q d ≤ 12 l/s. Ledninger, der forsyner vaskemaskiner i fællesvaskerier, dimensioneres ud fra vaskemaskinefabrikantens oplysninger og eventuelle krav til samtidig
brug af vaskemaskinerne.
Vandstrømmen til fastlæggelse af pumpeydelsen og ledningsdimensionen er lig med
den dimensionsgivende vandstrøm q d . Ledningsdimensioner bestemmes i henhold til
DS 439, Norm for vandinstallationer, hvor tryktab i ledningerne og enkeltmodstande
også kan findes.
I figur 4.24 er vist et eksempel på dimensionering af pumpen i en boligblok med regnvandsanlæg.
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5 etagers boligblok med regnvandsopsamling i kælder og wc-skyl med regnvand. Antal wc = 10 stk.
q d = 0,1 l/s for hele ledningen.
Placeres tank og pumpe i kælder og regnes med 16 m pex-rør med dimensionen 10 x 1,8 mm, fås:
Løftehøjde:
Rørtab:
Cisterneventil:

5 x 3 m = 15 m ∼
*16 x 16 kPa x 1,25

150 kPa
320 kPa
50 kPa
520 kPa

*Tryktabet i pex-rør dimension 10 x 1,8 mm er 16 kPa/m, og der tillægges
25 % for enkeltmodstande.
Minimumpumpeydelse:
0,1 l/s ved P = 520 kPa, når rørdimensionen 10 x 1,8 mm pex anvendes.
Anvendes pex-rør dimension 12 x 2 mm, er:
Tryktabet:
Løftehøjde:
Rørtab:
Cisterneventil:

kPa/m
5 x 3 m = 15 m ~
*16 x 6 kPa x 1,25

150 kPa
120 kPa
50 kPa
320 kPa

*Tryktabet i pex-rør dimension 12 x 2 mm er 6 kPa/m, og der tillægges 25 %
for enkeltmodstande.
Minimum pumpeydelse:
0,1 l/s ved P = 320 kPa, når rørdimensionen 12 x 2 mm pex anvendes.
Af hensyn til støj i nederste cisterne bør pumpetrykket her ikke være større
end ca. 300 kPa.
Rørdimensionen bør derfor vælges til mindst 12 x 2 mm.

Figur 4.24
Eksempel på dimensionering af pex-rør og pumpe til vandinstallation for wc'er med 4 l
skyllevandsmængde

Pumpens nødvendige trykydelse kan herefter bestemmes af:
Ppumpe = ∆Psugeledning + ∆Pløftehøjde + ∆Prør + ∆Penkeltmodstande + ∆Pstørste udløbstab

En pumpe kan derefter findes, og det kan undersøges, om den opfylder krav til ydelse
og tryk, se figur 4.25.
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Figur 4.25
Pumpekarakteristik for centrifugalpumpe. Indtegnet ydelse fra figur 4.24. Pumpetype E
– IN 440 kan anvendes

4.10 Fordelingsledninger/koblingsledninger
Fordelingsledninger og koblingsledninger dimensioneres og projekteres som angivet i
DS 439, Norm for vandinstallationer.
Ledningerne skal udføres af korrosionssikre materialer. Til fordelings- og koblingsledninger til regnvandsanlæg kan anvendes følgende:
•
•
•

Rustfri stålrør efter DIN 17.455
PEX-rør efter DIN 16892/93 og EN/ISO 15875-1 til 5
Kompositrør, Alu-pex rør (PEX/Al/PEX)

Plastrør til drikkevandsinstallationer kræves altid VA-godkendte, uanset om de anvendes til koldt drikkevand eller vand til teknisk brug. Øvrige ledninger til drikkevand kan
enten være mærket/kontrolleret af frivillige kontrolordninger som fx DS eller Nordic
Poly Mark.

4.10.1 Rustfri rør
Rustfri stålrør må i bygninger anvendes som både udskiftelige ledninger og ikkeudskiftelige ledninger på koldt vand. Rustfrie rør med presfittings bør kun anvendes,
hvor klorindholdet i drikkevandet er mindre end 150 mg/l. Dette er ikke et problem i
forbindelse med regnvandsinstallationer, hvor der ikke er klorid i vandet.
Samlingen af rustfri stålrør foretages med særlig pressekobling. Koblingen presses
sammen med et særligt værktøj, der samtidig sikrer, at samlingen bliver træk- og vridfast.
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4.10.2 PEX-rør
PEX-rør er plastrør, der er fremstillet af fornettet polyethylen. Dvs. at der ved efterbehandling er foretaget en særlig tværbinding af plastmolekylekæderne. Forretningsgraden
af PEX-rør ligger på 60 % til 90 %, afhængig af fabrikat og forretningsmetode.
PEX-rør leveres enten i dimensioner, der følger kobberrør, hvilket er det mest almindelige, eller i godkendte plastrørsdimensioner, hvilket kun gælder enkelte fabrikater.
PEX–rør samles med forskellige typer af kompressionskoblinger eller pressesamlinger.
Hvis der anvendes pressesamlinger, skal disse være godkendte til den enkelte rørtype.

4.10.3 Kompositrør, Alu-PEX og PE-RT rør
Kompositrør, alu-pex-rør, er rør, der er sammensat af flere materialer, og udviklet for at
opnå fordelene for alle de materialer, der indgår i røret. Det mest almindelige kompositrør til brugsvand er alu-pex-rør, der er sammensat af et inderrør af PEX, et mellemrør
af aluminium og en yderkappe af enten PEX eller PE. De leveres i såvel ruller som lige
længder, både med og uden tomrør De kan kun samles med enten kompressionssamlinger eller pressesamlinger, der hører til det enkelte system og er godkendt sammen med
rørene.
En særlig type af kompositrør er rør, PE-RT rør, der er opbygget af PEM og aluminium.
De betegnes som PEM/AL/PEM. Røret er opbygget af et indre medierør af PEM, et
mellemrør af aluminium og en ydre beskyttelseskappe af PEM. Disse rør leveres typisk
i lige længder. PEM/AL/PEM-rør skal være VA-godkendte. De kan kun samles med
enten kompressionssamlinger eller pressesamlinger. Rør og fittings skal være godkendt
sammen, og forskellige typer af systemer må ikke blandes.

4.11 Isolering
Såfremt der er risiko for kondensdannelse på koldtvandsrør, skal disse isoleres mod
kondens. Kravene til isoleringen er angivet DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer.
Behovet for isolering af kolde rør er afhængigt af koldtvandstemperaturen, omgivelsestemperaturen, den relative fugtighed og overfladen på røret.
Såfremt følgende forudsætninger er til stede, vil det normalt være nødvendigt at isolere
koldtvandsledningerne mod kondensation:
Koldtvandstemperatur på 5 °C eller derunder
Omgivelsestemperatur på 20 °C eller derover
En relativ fugtighed på 80 % eller derover
Røroverflader med spejlende overflade svarende til blankvalset aluminium.
Ved anvendelse af plastrør som fx PEX rør vil det sjældent være nødvendigt at isolere
mod kondensation.
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4.12 Mærkning
Det er et krav, at ledninger tydeligt markeres med fx. "ikke drikkevand", og at ledningsføringen udføres og markeres, så der ikke er risiko for forveksling eller fejlkoblinger.
Eksempel på mærkninger er vist i figur 4.26. Afstanden mellem mærkerne bør være 0,5
– 1 meter.

Figur 4.26
Eksempel på mærkning af ledninger med "Regnvand - ikke drikkevand"

Desuden vil det være en god idé, at der anbringes skilte fx ved stophanen og ved de
wc'er og vaskemaskiner, hvor der anvendes regnvand. Disse skilte skal angive, at i dette
hus/installation anvendes regnvand, se figur 4.27 og 4.28.
OBS!
I denne bygning er der installeret et regnvandsanlæg.
Kortslutning mellem drikkevand og regnvand er ikke tilladt.

Figur 4.27
Eksempel på skilt, der angiver, at her er installeret et regnvandsanlæg

Figur 4.28
Eksempel på skiltning ved et wc, hvor der bruges regnvand til skyl
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4.13 Tilslutning af installationer
Vandhaner
Det er ikke tilladt at anbringe aftapningshaner på regnvandsanlæg, hverken indendørs
eller udendørs. Vaskemaskiner skal således tilsluttes via en afspærringsventil (ballofix),
og ikke via en vandhane i regnvandsanlæg.
Serviceventiler
Der skal anbringes serviceventiler i form af afspærringsventiler i fornødent omfang således, at det er muligt at komme til at reparere og servicere anlægget uden at skulle lukke af for hele husinstallationen.

4.14 Andre komponenter i anlægget
4.14.1 Tilbagestrømningssikring ved indgang til bygning
Der skal monteres en tilbagestrømningssikring type BA efter vandmåleren ved indgangen i bygningen. Denne sikring har til formål at beskytte det offentlige vandforsyningssystem mod forurening fra regnvandsinstallationen i tilfælde af, at de øvrige sikringer
svigter, eller i forbindelse med rensning af tanken. Denne sikring erstatter ikke den tilbagestrømningssikring, der er monteret fx af vandforsyningen i forbindelse med vandmåleren.

Figur 4.29
Tilbagestrømningssikring af typen BA

4.14.2 Vandmålere - hvilke og hvorfor?
Der kan placeres tre vandmålere i forbindelse med udformningen af installationen.
Den første måler er den, der er placeret umiddelbart i forbindelse med indføringen i
bygningen. Den er vandforsyningens afregningsmåler, og er vandforsyningens ejendom.
Der kan derudover placeres følgende ekstra målere, hvis hovedformål er, at kunne beregne eventuel afledningsafgift for det regnvand, der sendes ud i spildevandsanlægget:
•
•

En måler umiddelbart ved drikkevandspåfyldningen til tanken. Denne måler kan
registrere, hvor meget drikkevand, der tilledes regnvandsinstallationen
En måler der registrerer hvor meget vand, der anvendes til wc-skyl og tøjvask

Disse to målere er ejerens ejendom. Selv om disse målere ikke installeres fra starten, bør
der ved udformningen af installationen gøres plads til dem. Nogle forsyningsselskaber
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udleverer disse målere. Her må andre målere ikke anvendes i henhold til byggetilladelsen.

4.14.3 Kontraventil i vandmåler
I forbindelse med jordledningens indføring i bygningen kræver Bygningsreglementet
(BR08), at der er monteret en kontraventil. Denne kontraventil kan enten være en almindelig kontraventil placeret i vandmåleren, eller en kontrollerbar kontraventil placeret
umiddelbart i forbindelse med vandmåleren. Det er i den sidste ende den lokale vandforsyning, der bestemmer hvilken type af kontraventil, der skal installeres.

4.14.4 Afspærringsventiler
Der skal i forbindelse med installationen monteres afspærringsventiler således, at det er
muligt at komme til at servicere de forskellige komponenter og sikkerhedsaggregater,
uden at skulle afbryde for hele vandinstallationen.

4.14.5 Magnetventil i forbindelse med påfyldning
I forbindelse med påfyldning af drikkevand til regnvandsanlægget i tørre perioder skal
dette ske automatisk. Styret af en niveaumåler og en magnetventil. Denne magnetventil
skal være indrettet således, at den er lukket, når den er strømløs, og kun åbner ved en
elektrisk impuls fra en styreenhed.

4.15 Spændingskorrosion
Ved valg af materialer i ledningsnettet til fordeling af regnvand til installationerne er det
vigtigt, at sikre sig mod spændingskorrosion.
Fx er der risiko for korrosion i København og omegn. Derfor forlanger Københavns
Energi, at hvis der anvendes plast og rustfrit stål til forsyningsledningerne, så skal der
anvendes ventiler af rødgods eller rustfrit stål.
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5 Projektering og udførelse
5.1 Projektering
Når et regnvandsanlæg skal projekteres, skal retningslinjerne i dette kapitel følges.
Når det drejer sig om nyanlæg, er det vigtigt, at man så hurtigt som muligt i forbindelse
med projektering af bygning og installationer tager stilling til, om der skal etableres et
regnvandsanlæg. En tidlig beslutning gør det muligt at projektere anlægget på den mest
hensigtsmæssige måde.
Alle produkter, der anvendes i et regnvandsanlæg fx filtre og tanke, skal opfylde de generelle krav til materialer i Bygningsreglementet, samt de specifikke krav angivet i denne anvisning. Dette kan fx dokumenteres ved medlemskab af en frivillig kontrolordning.
Hvis det af forskellige grunde ikke er muligt at opfylde retningslinjerne i denne anvisning, skal der søges om en dispensation i kommunen. Dette gælder også for de anlæg,
som kan udføres uden ansøgning.

5.1.1

Filtre

Regnvand, der opsamles til brug i wc’er og vaskemaskiner, skal have passeret et filter
før det lagres i en tank.
Der findes en lang række specialfiltre til regnvandsanlæg, som adskiller sig ved design,
installationssted og funktionsprincip (fx filtermåtter, filtersigter mv.). Filtre skal grundlæggende installeres umiddelbart før eller i tankens indløb. Mulige installationssteder
kan være nedløbsrør eller et centralt sted før tanken. Endvidere kan filtre placeres direkte i regnvandsindløbet inden tanken. Filtre (uden vandfyldte dele) skal ikke ligge i frostfri dybde.
Følgende forholdsregler skal iagttages ved planlægning og udførelse af filtre:
•
•
•
•

•
•
•

Filtre skal udvælges efter deres renseeffekt (fx virkningsgrad, levetid, gennemtrængelighed). Der skal anvendes filtre, der er blevet afprøvet, så virkningsgraden er bevist
Filtrenes størrelse og hydrauliske ydeevne skal vælges efter installationsstedet. Filtrene må ikke forårsage vandtab, eller kun meget små tab, i tankens indløb
Ved installation i jorden skal højdeforskellen mellem filterindløb og filterudløb
være så lille som muligt. Højdeplaceringen af tanken og de efterfølgende afløbsledninger er afhængig heraf
I indbygget tilstand må filtre ikke påvirke afløbssystemets hydrauliske ydeevne.
Dette indebærer, at filtersystemet inklusive tilslutningsledninger ikke må indsnævre
indløbets diameter. Det skal endvidere sikres, at regnvandet kan løbe uhindret væk,
selv ved fejl i filterfunktionen. Der må således ikke forekomme indsnævringer i afløbet fra filtret
Filtre, som er tilsluttet under hovedledningens opstuvningskote, skal være sikret
mod opstuvning
Filtersystemer skal installeres, så de er let tilgængelige. Der skal være mulighed for
inspektion og rensning for at sikre filtrets funktion
Ved placering af filtersystemerne skal der tages hensyn til drift om vinteren
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•
•

Filtre bør aldrig anbringes indendørs
Sikring mod oversvømmelse ved tilstopning af filtret eller ved afspærring/forstoppelse i indløbet til tanke skal vurderes inden filtret placeres. Funktionsfejl må aldrig medføre oversvømmelse af bygninger

Højdetab
Filtre anbragt i jord medfører et højdetab på 200-500 mm. Er der tilstrækkelig højde,
kan man med fordel samle flere tagnedløb til et filter anbragt i jord.
Hvis der ikke er tilstrækkelig højde til dette, må der anbringes filtre på samtlige tagnedløb. Dette giver en mere kompliceret ledningsføring, se figur 5.1.
Filter
til tank
til afløb
Filter

Filter

Filter
til tank
til afløb

Figur 5.1
Ledningsføring, når der anvendes filter i jord, og når der anvendes filter på hvert tagnedløb. Fra filtret føres det ikke rensede regnvand til afløb gennem en Ø 315 mm nedløbsbrønd. Der må ikke være sandfang før filtrene.

Det er vigtigt, at regnvandet, inden det når tanken, ikke i længere tid har været i kontakt
med biologisk nedbrydeligt materiale. Derfor bør der før tanken ikke være:
•
•
•
•

Bagfald på tagrender
Bladfang over tagrender
Løvfang over tagnedløbet
Nedløbsbrønde på tagnedløbet

Ledninger i jord
Tilløbs- og afløbssystemet fra regnvandstanken skal udføres i overensstemmelse med
DS 432, Norm for afløbsinstallationer og denne anvisning.
Dette betyder bl.a., at følgende forhold skal være opfyldt:
•
•

Alle vandfyldte brønde og beholdere i jord skal anbringes i frostfri dybde (ca. 0,75
m under terræn) - dog kan tørre ledninger anbringes i ca. 0,30 m dybde
Alle regnvandsledninger i jord skal have en indvendig diameter på mindst 75 mm
og lægges med et fald, der sikrer, at de er selvrensende. Ledninger efter nedløbsbrønd og ledninger, der fører filtreret vand, kan lægges med et fald på minimum 10
‰. Ledninger, der fører ufiltreret vand, skal lægges med et fald på minimum 20 ‰.
Ledninger kan lægges med mindre fald, hvis der er gennemført beregninger vedrørende selvrensningsevnen
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•

Ved dimensionering af tilløbs- og afløbssystemet bør man benytte en regnintensitet
på 140 l/s/ha. Hvis der ved en overbelastning af systemet er risiko for svært oprettelige skader på bygninger, inventar eller lignende bør man benytte en regnintensitet
på 230 l/s/ha

Skal der tages hensyn til de forventede kommende klimaændringer, kan regnintensiteterne ganges med følgende faktorer, der er beregnet for en fremskrivningshorisont/forventet teknisk levetid på 100 år.
Regnens gentagelsesperiode

2 år

10 år

100 år

n

½

1/10

1/100

Klimafaktor

1,2

1,3

1,4

Afløbsnormen tillader, at "tørre ledninger" lægges i ikke frostfrit, men blot så dybt, at
de ikke ødelægges ved ydre påvirkninger. For tagvandsledninger tæt ved huse, hvor der
ingen trafikbelastninger forekommer, er en jorddækning på 0,2 – 0,3 m tilstrækkeligt. I
trafikerede arealer er det trafikbelastningen, der bestemmer lægningsdybden. Hvis der er
tale om let trafik fx ved indkørsler til énfamiliehuse eller lignende, anses 0,6 – 0,7 m for
at være tilstrækkeligt.
•

•

•

•

På ledningen, der fører "ikke filtreret regnvand" væk fra filterenheden, skal der være indbygget en nedløbsbrønd. Ved ”ikke filtreret regnvand” forstås det regnvand,
der ikke passerer filtret i filterenheden. Se fx figur 4.3, 4.4 og 4.6. Vandet kan enten
føres til hovedkloak eller vandet kan nedsives. Hvis vandet føres til hovedkloak,
skal der sikres mod lugt og opstemning
Tilslutning skal ske 0,3 m over højeste opstemningskote. Højeste opstemningskote
kan visse steder være terræn. I forbindelse med sikring mod opstemning må dette
ikke ske ved at anbringe et højvandslukke ved tilslutning til fællessystemer. Såfremt det ikke er muligt at tilslutte afløbet fra filterbrønden eller afløbet fra overløbet over højeste opstemningskote, skal der etableres en pumpebrønd
Ved tilslutning til en separat regnvandsledning skal dette ske 0,30 m over højeste
opstemningskote. Hvis dette ikke er muligt, kan der anvendes et højvandslukke
godkendt til ikke fækalieholdigt spildevand, CE-mærket og med 2 klapper, eller en
pumpebrønd. Pumpebrønden er den mest driftsikre løsning
Pumpebrønden skal dimensioneres efter et 10 min regnskyl med en intensitet på
230 l/s/ha

Tanke i jord ligger normalt lavere end tanke i kælder. Der er derfor større risiko for tilbagestuvning fra kloaksystemet.

5.1.2

Tanken

Regnvandstankens funktion er såvel oplagring som rensning af regnvandet.
Tanken kan installeres både over og under jorden.
Opstillingsstedet skal vælges således, at det oplagrede vand er beskyttet mod stærk
varmepåvirkning, frost og lysindfald. Valg af tank skal ske i overensstemmelse med
installationsstedet og de forventede belastninger.
Tanke kan med fordel udluftes. Udluftningsledninger skal placeres således, at overfladevand, løv, snavs eller smådyr ikke kan trænge ned i tanken.
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Tanke i jord
Tanke i jord skal placeres på egen grund i frostfri dybde og anbringes så tæt som muligt
på huset af hensyn til ledningsføringen. Tanken skal være let tilgængelig for inspektion
og rensning.
Er flere ejere fælles om en tank, bør rettighederne sikres ved en tinglyst deklaration.
I nærheden af bygninger skal tanken placeres, så fundamenter ikke svækkes, se figur 5.2
og 5.3.
Endvidere skal følgende forhold være opfyldt:
•
•
•
•
•

Tanken skal være anbragt i frostfri dybde (0,75 m til vandoverflade)
Tanken skal placeres, så afstanden til vej og skel er mindst 2 meter
Tanken skal være tæt
Tanken skal være formstabil og skal kunne modstå jordtryk og en eventuel trafiklast og grundvandsbelastning
Tanken skal sikres, så den ikke hæver sig ved tømning. Grundvandsstanden det
pågældende sted undersøges, og forankring kan være nødvendig

I figur 5.2 og 5.3 er vist fundamentsreglerne for sandjord og lerjord.

Afstand a mellem fundamentskant og nærmeste
afstivede rendeside - i m
Størst tilladelige rendebredde b - i m

0-1,2

1,2 - 5,0

5,0 - ∞

0,6

0,6 - 2,5

2,5

Figur 5.2
Fundamentsregler for sandet jord. Øverste sæt linier gælder for udgravning med anlæg.
Nederste sæt linier gælder for afstivet udgravning med størst tilladelig bredde som angivet i skemaet. Tabellen angiver tilladelig max. bredde af render i lempet funderingsklasse
nær fundamenter på sand
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Figur 5.3
Fundamentsregler for leret jord. Grænseflader for udgravninger langs fundamenter

Tanke i bygninger
Tanke kan også anbringes i bygninger, i en kælder eller lignende steder.
For tanke anbragt i bygninger er det vigtigt, at:
•
•
•
•
•

Tanken sikres imod lysindfald
Temperaturen i tanken holdes passende lav (16 – 18 °C)
Rum/bygning sikres mod skadelig oversvømmelse, hvis tanken lækker fx ved, at
rummet er forsynet med et gulvafløb
Rummet, hvori tanken er anbragt, skal have tilstrækkelig loftshøjde til, at vedligeholdelse kan foretages. Endvidere skal rummet indrettes således, at det er muligt at
opretholde en tilpas lav temperatur i tanken (16 – 18 °C)
Støjgener fra pumper mv. minimeres, således at Bygningsreglementets krav overholdes

Indendørs tanke bør således anbringes i kølige rum, der kan aflåses.
Anbringelse af tanke andre steder end på gulv mod jord bør så vidt muligt undgås. Dels
vil den belaste de bærende konstruktioner, og dels kan det være svært at sikre den mod
frost og varme. Desuden er der risiko for vandskader som følge af eventuelle utætheder.

5.1.3

Nedsivning

Nedsivning af overløbsvand fra tanken (og ikke filtreret vand fra filtret) er den bedste
løsning, idet dette sikrer mod tilbagestuvning af kloakvand.
Nedsivning kræver tilladelse fra kommunen. Hvis nedsivning er muligt, skal nedsivningsanlægget (faskinen) udføres efter Rørcenter-anvisning 009, Nedsivning af regnvand i faskiner, se figur 5.4.
Nedsivning bør kun udføres, hvor jordbunden er egnet og grundvandsspejlet er lavt.
Hvis faskinen ikke kan trække, er der risiko for, at afløbsvand fra filtre og overløb fra
tanken løber tilbage i tanken.
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Nedsivningsanlægget skal dimensioneres for hele tagfladearealets afstrømning.

Fra overløb→
og/eller filter

Figur 5.4
Nedsivning af overløbsvand i faskine. Før nedsivning skal vandet have passeret en nedløbsbrønd

5.1.4

Vandinstallationer

Vandinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:
•
•
•
•
•
•

Bygningsreglementet
Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
DS 439, Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717, Tilbagestrømningssikringer
Rørcenter-anvisning 015, Tilbagestrømningssikringer
Denne anvisning: Rørcenter-anvisning 003, Brug af regnvand

Hovedprojektet skal indeholde det fuldstændige grundlag for arbejdets udførelse og skal
derfor være meget detaljeret. Projektet bør fx omfatte detaljerede anvisninger.
Når forundersøgelser er tilendebragt, bør man foretage en samlet vurdering af den planlagte vandinstallation.
Fremføringsveje for vandinstallationens vigtigste ledninger fastlægges efter følgende
retningslinjer:
•
•
•
•
•

Ledninger i jord gøres så korte som muligt under hensyntagen til placering af målere
og styringsanlæg
Fordelingsledninger føres så tæt som muligt til installationsgrupper
Af hensyn til reparationer opdeles anlæg i rimeligt afgrænsede zoner
Ledningernes tilgængelighed og udskiftelighed skal være så god som mulig
Alle samlinger skal være udskiftelige

Materialer
Da regnvand er vand uden kalk og derfor meget blødt, vil det også have en aggressiv og
korrosiv virkning på visse typer af materialer. Der er derfor ikke muligt at anvende alle
de traditionelle materialer til den del af rørinstallationen, der er fra regnvandstanken og
frem til enten wc eller vaskemaskine. De materialer, der kan anvendes, er angivet i afsnit 4.10.
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Fordelingsledninger til spædevand til regnvandstank
Til installationen til spædevand frem til regnvandstanken anvendes der almindeligt
drikkevand, og der vil derfor her kunne anvendes de samme materialer, som i resten af
installationen. Disse materialer er:
•
•
•
•
•

Varmforzinkede stålrør EN 10255 galvaniseret efter EN 10240
Kobberrør efter DS/EN 1254-1:1998
Rustfri stålrør efter DIN 17.455
PEX-rør efter DIN 16893 og EN/ISO 15875-1 til 5
Kompositrør, Alu-pex rør (PEX/Al/PEX)

I forbindelse med anvendelsen af disse materialer er der følgende krav:
•
•
•
•

Varmforzinkede rør bør kun anvendes i områder, hvor der er dokumenteret gode
erfaringer. I områder med fx højt eller meget lavt hydrogencarbonatindhold
(100>HCO3>300 mg/l) bør varmeforzinkede rør ikke anvendes
Der kan være problemer med anvendelsen af rustfri rør, såfremt kloridindholdet er
over 150 mg/l
Plastrør som PEX-rør og kompositrør skal altid være VA-godkendte
Ved anvendelsen af pressefittings til fx alu-PEX rør, skal disse være godkendte
sammen med røret som et samlet system

Den trykløse del af ledningen fra luftgab/påfyldningscisterne udføres som en gravitationsledning, og her anvendes fx PVC-rør eller PE rør.

5.1.5

Sikring af vandforsyningen mod forurening

For at sikre at der ikke kan ske en tilbagestrømning af regnvand til drikkevandssystemet, når anlægget er i drift, skal anlægget udstyres med tilbagestrømningssikringer, der
skal forhindre såvel forurening af den interne installation, som den offentlige vandforsyning.
Anbringelsen af tilbagestrømningssikringerne foretages ud fra følgende forudsætninger
og retningslinjer:
•
•

•

Da vandet i opsamlingstanken indeholder mikrobiologisk materiale er der efter
DS/EN 1717 tale om medie kategori 5, hvorfor denne del af installationen altid skal
sikres med et luftgab af en type, der dækker denne kategori (type AA eller AB)
Da vand, der er tappet over et luftgab, ikke kan karakteriseres som drikkevand, er
det alene spædevandstilslutningen, der skal forbindes over et åbent luftgab. Luftgabet har til formål både at sikre den interne installation mod forurening med regnvand, ligesom det har til formål at sikre den offentlige vandforsyning mod samme
Da der er risiko for, at der kan foretages en kortslutning på installationen, således at
der kan blive risiko for sammenblanding af drikkevand og regnvand, skal der ud
over luftgabet også monteres en tilbagestrømningssikring med kontrollerbare trykzoner (type BA efter DS/EN 1717) ved indgangen til bygningen og inden afgrening
til anden installation. Denne ventil har til formål at sikre den offentlige vandforsyning mod risiko for forurening med regnvand

Ud over de her angivne tilbagestrømningssikringer, skal der også være anbragt en almindelig kontraventil umiddelbart ved indføringen af jordledningen i bygningen. Denne
kontraventil anbringes normalt i mindre installationer i måleren af vandforsyningen. I
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større installationer kan vandforsyningen forlange, at der i stedet for denne kontraventil
anbringes en kontrollerbar kontraventil. Dette er ofte ved store vandmålere.

10
10

Princippet for et luftgab type AA.
16
16

14
14
9
9

11
11

6

Spædevandstilførelse med frit luftgab.
9.
10.
11.
14.
16.

Princippet for et luftgab type AB.

Automatisk styreenhed
Magnetventil
Drikkevandsefterfyldning
Vandmåler
Kontraventil

Figur 5.5
Spædevandstilførsel med frit luftgab

16

19

18

17

20

Anbringelse af tilbagestrømningssikring (17)
af typen BA efter DS/EN 1717 umiddelbart
ved indføringen i bygningen og inden afgrening til anden installation.
17. Tilbagestrømningssikring type BA
18. Vandmåler på den enkelte bolig
19. Kontraventil i forbindelse med vandmåler

Figur 5.6
Tilbagestrømningssikring ved indføringen i bygningen
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Princippet i en tilbagestrømningsventil
type BA

Denne sikring består af to kontraventiler ved
indløb og udløb. Imellem findes der et kammer
med en hydraulisk dræningsanordning. Ved
normal drift er dræningsanordningen lukket.
Hvis trykket falder på tilgangssiden, eller trykket stiger på afgangssiden vil den hydrauliske
dræningsanordning åbne, og kammeret i midten tømmes. Det samme vil ske såfremt en af
kontraventilerne bliver defekte.

Figur 5.7
Tilbagestrømningssikring type BA

Der er 2 afspærringsventiler samt filter/si med
udskylningsventil. Der skal være afløb i nærheden af ventilen.

Figur 5.8
Installationskravet til en tilbagestrømningsventil af typen

Princippet for en kontrollerbar kontraventil.

Princippet for en almindelig kontraventil.

Figur 5.9
Principper for kontraventiler

Omkobling ved rengøring af tank
I forbindelse med rengøring af tanken eller ved pumpestop kan det være nødvendigt, at
afbryde for vandforsyningen til toiletter og tøjvask midlertidigt, mens rengøring af tank
foregår. Ved pumpestop eller direkte nedbrud af pumpen, som kan være af længere varighed, kan det være nødvendigt at lave en midlertidig forbindelse mellem drikkevandsinstallationen og regnvandsinstallationen til toiletter og vaskemaskiner. Denne midlertidige installation skal være sikret på en sådan måde, at den ikke kan være tilsluttet, når
anlægget er i normal drift. Dette kan fx gøres ved, at der i installationen er etableret et
passtykke, der kan demonteres fra den eksisterende installation over på den midlertidige
tilslutning, og igen fjernes inden anlægget kan sættes i drift igen. Det er vigtigt at sikre,
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at der ikke i forbindelse med omkoblingen kan forekomme tilbagestrømning af regnvand fra denne del af installationen til den interne installation.

5.1.6

Støjisolering

Reglerne for tekniske installationers støjgrænser er angivet i Bygningsreglementet. Dette siger følgende:
Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og deres installationer skal udformes, så de, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje
og jernbaner.
Funktionskravet for boliger for støj indendørs i beboelsesrum fra tekniske installationer
i erhvervsenheder i samme bygning anses for opfyldt, når støjniveauet ikke overstiger
værdier svarende til de vejledende grænseværdier fra tabel III i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984.
Tidsrum
Anvendelse
1. Virksomheder (bortset fra kontorer)
2. Kontorer
3. Beboelsesrum

Dag og aften
kl. 07.00 – 22.00

Nat
kl. 22.00 – 07.00

50
40
30

50
40
25

Figur 5.10
Vejledende grænseværdier i dB for støjbelastningen fra virksomheder ved bygningstransmitteret støj målt indendørs

Af denne tabel kan det ses, at det maximale støjniveau, der må være i boliger er 30
dB(A) dag og aften og 25 dB(A) om natten.
I forbindelse med regnvandsanlæg vil det primært være to komponenter, som giver anledning til støj, der vil kunne virke generende på beboerne. Det er henholdsvis den aftapningsventil, der er i forbindelse med spædevandstilførelsen, samt pumpen til vandtilførslen. Af disse to komponenter vil det formentlig være ventilen, der er den mest kritiske, da den aftapper til et frit luftgab, og ikke er indrettet som et normalt taparmatur.
Styresystemet inkl. pumpe kan også afgive støj. Pumpe og styringssystem bør derfor
ikke anbringes på lette indervægge op til opholdsrum. De skal fortrinsvis anbringes på
bærende ydervægge.

5.1.7

Elforbrug

I forbindelse med projektering skal der tages stilling til anlæggets elforbrug. Både forbruget til pumper, styring samt standby forbruget skal medregnes. Bemærk at automatik
og styringsenheder kan være dyre i drift, fordi de bruger energi, også når de står på
stand by.
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5.1.8

Eksisterende anlæg

Afløb
At etablere et regnvandsanlæg i eksisterende byggeri medfører ofte større problemer
end i nybyggeri.
Ved en eksisterende bebyggelse skal de eksisterende tagnedløbsbrønde måske fjernes,
og tagnedløbene skal føres via det eller de valgte filtre til tanken. Man kan ofte spare en
del gravearbejder ved at vende faldet på tagrender, så tagnedløb samles på strategiske
steder.
Korrekt afpropning af ikke brugte ledninger er vigtigt, hvis man senere vil undgå rottegener på grund af indtrængende rotter fra spildevandsledningen. Alle afpropninger skal
ske så tæt ved den benyttede del af afløbssystemet som muligt, og afpropningen skal, så
vidt det er muligt, foretages med korrekte endepropper. "Døde" ledninger, som det ikke
er hensigtsmæssigt at fjerne, proppes af i begge ender og fyldes op med sand eller letbeton.
Det skal kontrolleres, at de eksisterende afløbsledninger ligger med tilstrækkeligt fald
(15-20 ‰) til at være selvrensende, og at de har en rimelig kvalitet.
Ofte vil det vise sig, at ikke alle tagflader kan udnyttes, fordi afløbene er uhensigtsmæssigt placeret.
Ligeledes kan placeringen af wc, gæste-wc og vaskemaskine være således, at det ikke er
realistisk at etablere brug af regnvand fra tage ved alle installationerne.
Vand
I forbindelse med etableringen af et regnvandsanlæg er det nødvendigt, at gennemgå
den eksisterende drikkevandsinstallation for at sikre, at der ikke kan ske eventuelle kortslutninger ved etableringen af regnvandsinstallationen.
Der skal etableres nye ledninger til regnvandsinstallation, og de eksisterende gamle ledninger skal demonteres. Demonteringen af ledninger, der ikke længere skal anvendes,
skal foregå umiddelbart ved afgangen, der er til installationen, således at der ikke kan
forekomme ”døde” ledninger efterfølgende. Hvis den eksisterende installation er udført
på et tidspunkt, hvor ikke udskiftelige installationer var lovlige, kan det være vanskeligt
at komme til at frakoble ledninger, der ikke længere skal anvendes på korrekt vis.
Man skal også være opmærksom på, at vandkvaliteten i de tilbageværende ledninger, fx
til køkken forringes, hvis regnvandsanlæg etableres. Dette skyldes det nedsatte forbrug
på de gamle ledninger, når wc-skyl og vaskemaskiner ikke længere er tilsluttede. Det
kan derfor være nødvendigt at foretage en gendimensionering af installationen efter at
planlægningen af regnvandsinstallationen er gennemført på baggrund af det nye forbrug
og det nye antal tapsteder.
Da der både skal sløjfes eksisterende ledninger og etableres nye til wc’er og tøjvask skal
det sikres, at der kan etableres fornuftige føringsveje for de nye installationer.
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5.2 Udførelse
Regnvandsanlæg skal udføres efter de samme regler, som gælder for afløbsinstallationer
og for vandinstallationer. Afløbsinstallationerne i jord må kun udføres af autoriserede
kloakmestre, og afløbsinstallationerne i bygning samt vandinstallationerne må kun udføres af autoriserede VVS-mestre.
Tanke i jord
Fabrikantens anvisninger skal følges. Hvis der ikke findes nogen skal tanken placeres i
en udgravning omgivet af et mindst 0,15 m tykt lag sand til alle sider, og tanken må
ikke lægges dybere, end fabrikantens anvisninger angiver.
Da kunststoftanke normalt har en ringere styrke end betontanke, skal der tages specielle
hensyn til dette ved installeringen. Det kan således være nødvendigt at "forstærke" nogle plasttanke enten ved speciel omhyggelig komprimering af jorden rundt om tanken
ved lægning, eller ved at aflaste tanken ved udstøbning af betonplade over tanken.
Da plasttanke er lette, skal de sikres mod opdrift, hvis grundvandsspejlet kan stå højt. Et
eksempel på sikring mod opdrift er vist i figur 5.11. Sikring kan også foretages ved udstøbning af betonplade over tanken.
Sikring af tanken bør ske for den størst mulige opdrift på tanken (tom tank). Dette betyder, at hele vægten af tankens vandindhold skal erstattes af betonvægt fratrukket eventuel jordvægt, der hindrer tankens opdrift. Fabrikantens anvisninger skal følges.

Figur 5.11
Eksempel på forankring af tank

Tanke anbragt i et kælderrum
Installation af en regnvandstank i et kælderrum er betydeligt enklere end at etablere en
nedgravet tank. Det kræver ingen opgravning, rørføringen er som regel kortere, og der
vil aldrig være problemer med opdrift på tanken. Samtidig vil vedligeholdelse af et kælderanlæg være betydeligt enklere, idet alle dele som regel vil være let tilgængelige. Installation i kældre kan dog ikke anbefales, hvis der er risiko for temperaturer over 18 ºC.
Ulemperne ved et kælderanlæg kan være pladsbegrænsningen samt risikoen for oversvømmelse i tilfælde af forstoppelse eller utæthed.
Størrelsen af tanken er i praksis begrænset af adgangsforholdene til kælderrummet. Der
er dog mulighed for at sætte flere mindre tanke sammen således, at man opnår et passende stort volumen.
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Mange kældertanke er fremstillet af polyetylen og er farvet i en mørk farve, således at
regnvandet ikke udsættes for lys, men installation i mørklagte rum skal dog alligevel
foretrækkes.
Ved til- og afløb er der isat gennemføringer eller monteret faste tilslutninger, ligesom
der er mulighed for at indføre kabler til styrings- og overvågningsudstyr.
En større åbning øverst i tanken sikrer, at der er mulighed for indvendig rengøring samt
tømning af tanken. Der skal ligeledes være mulighed for tømning af tanken gennem en
tømmeventil ved tankens bund.
Der kræves ikke et specielt fundament for at installere en regnvandstank indendørs. Den
skal blot være opstillet på en plan flade.
De fleste tanke har en bredde på mellem 720 og 780 mm, hvilket gør det muligt at få
dem gennem de fleste døråbninger. De har et volumen på op til 1000 liter, vejer ca. 30
kg og kan serieforbindes således, at man opnår et passende volumen. Tankene skal købes forberedt for en sådan sammenkobling.
Der stilles krav til de lokaler, som de indendørs tanke installeres i. Rummet skal have
tilstrækkelig loftshøjde til, at vedligeholdelsesarbejder kan foregå. Rummet skal være
forsynet med gulvafløb, så vand kan ledes væk. Rummet skal helst være køligt, så temperaturen i tanken kan holdes under 18 °C. Rummet skal kunne låses, så der kun er adgang for driftspersonalet.
På de efterfølgende figurer vises principskitser af forskellige anlægsudformninger. Figur 5.12 viser et regnvandsanlæg med kældertank. Figur 5.13 viser et regnvandsanlæg
med tank i jord og påfyldningscisterne. Figur 5.14 viser et regnvandsanlæg (erhverv)
med tank i jord og hybridtank i kælder.
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Figur 5.12
Regnvandsanlæg med kældertank

Tagnedløb
Filter
Regnvandstank
Beroliget tilløb
Overløb her sammen med afløb fra filter
Vandstandsmåler
Regnvand til fordeling til installationer
Pumpe
Fordelerledning til regnvand
Drikkevandsledning med vandmåler, se figur 5.6
Magnetventil
Frit luftgab (sikring klasse AA)
Styringsenhed til anlægget
Installationsgenstande
Afløb til kloak eller nedsivning gennem sandfang
Vandmåler

- Drikkevand
- Regnvand

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Figur 5.13
Regnvandsanlæg med tank i jord og påfyldningscisterne og nedsivning af overløbsvand

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

- Drikkevand
- Regnvand

Tagnedløb
Filter
Regnvandstank
Beroliget tilløb
Overløb, se cisternemodulet i figur 4.20
Vandstandsmåler
Sugeledning/indtag til pumpen
Pumpe
Vandmåler
Regnvand til installationerne
Installationer
Drikkevandsledning med vandmåler, se figur 5.6
Faskine til nedsivning af overløbsvand
Afløb til kloak
Nedløbsbrønd for faskine
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Figur 5.14
Regnvandsanlæg med tank i jord og hybridtank i kælder

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

- Drikkevand
- Regnvand

Tagnedløb
Filter
Regnvandstank
Beroliget tilløb
Overløb her fælles for jordtank og hybridbeholder
Vandstandsmåler
Pumpning til hybridbeholder
Pumpe
Fordelerledninger til regnvand
Drikkevandsledning med vandmåler, se figur 5.6
Magnetventil til vandpåfyldning
Vandpåfyldning over frit luftgab
Styreenhed
Hybridtank
Installationer
Afløb til nedsivning eller kloak gennem sandfang
Vandmåler

6 Drift og vedligeholdelse af regnvandsanlæg
I lighed med alle andre installationer skal et regnvandsanlæg jævnligt tilses og vedligeholdes, så funktionen af anlægget sikres.
Der skal derfor til hvert anlæg udarbejdes vejledninger i brug, drift og vedligeholdelse
af regnvandsanlægget, ligesom anlægget skal afprøves, inden det afleveres til kunden.
Vejledningerne skal udleveres til kunden, og kunden skal instrueres i brugen.

6.1 Opstart af anlæg
Før anlægget tages i brug, skal det testes ved en opstart, og før denne opstart skal hele
anlægget gennemspules og tanke renses op.
Opstarten af anlægget skal udføres af en kvalificeret tekniker, enten leverendøren eller
et VVS-firma. Ved opstart skal der gennemføres en prøvekørsel med vand og adskillige
til- og frakoblinger (fx med pumpe og efterfyldningsanordning). Før, under og efter
denne prøvekørsel skal fx følgende kontrolleres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filtersystemets tilstand
Ind-/overløbsledningers tæthed
Evt. funktion af opstuvningssikring
Regnvandstankens og tilslutningernes tæthed
Vandledningernes (regnvand) tæthed
Vandpumpens funktion
Indstilling af koblingsniveau i tanken
Pumpe- og flowstøj
Efterfyldning (ved drikkevandstilslutning – frit luftgab)
Tankindholdsdisplay
Vandmålere
Elektrisk sikring af anlægget efter EMC-forskrifterne
Forskriftsmæssig mærkning

Det vil være hensigtsmæssigt at udfærdige en opstarts- og instruktionsprotokol over
opstarten og afleveringen af anlægget.
Slutkontrollen kan fx være at køre farvet væske gennem systemet og foretage en visuel
kontrol.

6.2 Driftsvejledning
En driftsvejledning skal indeholde en udførlig beskrivelse af regnvandsanlæggets opbygning og funktion samt ajourførte tegninger.
En af de vigtigste ting i forbindelse med en korrekt færdiggørelse er levering af et sæt
rettede tegninger. Tegningerne skal være rettet i overensstemmelse med de ændringer,
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der er foretaget under arbejdets udførelse og med påskrevede data for ledninger, brønde,
filtre, tank(e) og eventuelt nedsivningsanlæg.
De rettede tegninger skal ligeledes indeholde oplysninger om materiale på ledninger,
brønde, filtre og tank(e).
På tegningerne bør også markeres særlige renseadgange samt de komponenter, der kræver tilsyn. Samtidig skal man udarbejde en liste over disse komponenter med tilhørende
driftsinstruktion og tilsynsintervaller.
Driftsvejledningen skal endvidere indeholde de driftsmæssige forudsætninger for korrekt funktion, fx:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervaller for rensning af filtre
Intervaller for rensning af tank(e)
Justering og kontrol af styringsanlæg herunder brugsvandsefterfyldning
Intervaller for eftersyn og rensning af pumper og brønde
Vejledning i brug af påfyldningscisterne
Vejledning i inspektion af filtre og tanke
Forholdsregler ved alarm fra eventuel pumpebrønd
Vejledning i kontrol og vedligehold af tilbagestrømningssikringen

Der skal også gøres opmærksom på, at anlægget aldrig må tilføres andet vand end regnvand opsamlet fra tagfladerne eller drikkevand, og at der ikke må foretages tilslutning af
andet end wc'er og vaskemaskiner til regnvandsledningerne.
Driftsvejledningen skal endvidere indeholde følgende anvisninger til operatøren af anlægget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Såfremt der optræder forandringer i vandet med hensyn til lugt, farve og opslæmmede stoffer på aftapningsstederne, skal anlægget kontrolleres og en kvalificeret
tekniker eventuelt tilkaldes
Ved inspektions- og vedligeholdelsesarbejder i regnvandstanken skal arbejdsmiljøregler være overholdt
For regnvandstanke, der er opstillet i kældre, skal nødvendigheden af beskyttelse
mod stærk varmepåvirkning påpeges
Indtrængning af urenheder og overfladevand i inspektions- og adgangsåbninger til
regnvandstanken skal undgås
Regnvandstankens vandstand skal jævnligt kontrolleres
Ved drift og rengøring af regnvandsanlægget må der ikke anvendes kemikalier eller
tilsætningsmidler
Forbindelser mellem drikkevandsledninger og ledninger til regnvand (teknisk vand)
er ikke tilladt
Yderligere statisk belastning af alle indløbs-, overløbs-, tømning- og aftapningsledninger skal undgås (fx ved ophængning af genstande)
Alle betjeningselementer og anlægskomponenter, som skal kontrolleres og vedligeholdes jævnligt, skal altid være fuldt tilgængelige
Ved regelmæssig aflæsning af den evt. installerede vandmåler kan vandtab opdages
(fx lækager i tanken og tilstoppede filtre). Samtidig vil det også kontrollere omfanget af vandefterfyldning samt eventuelt forbruget af drikkevand
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•

For bedre at kunne kontrollere og teste regnvandsanlæggets funktion skal der føres
en driftsprotokol med angivelse af månedlig vandaftapning og evt. vandefterfyldning

6.3 Tilsynsintervaller
I figur 6.1 er vist de anbefalede tilsynsintervaller for de enkelte dele af anlægget.
Komponent/apparat

Procedure

Beskrivelse

Interval

Tagafløb/tagrender

Tilsyn

Det kontrolleres at afløbet ikke er
tilstoppet (også evt. overløb), tætheden tjekkes og tagrender renses

1 år

Filtersystemer

Tilsyn

Kontrol af filtrets tilstand

1 år

Regnvandstank inkl. installerede dele

Pumpe

Efterfyldning/frit luftgab
AA/AB

Vedligeholdelse Rengøring af filter

a

Tilsyn

1 år

Kontrol af aflejringer, tæthed, stabilitet

Vedligeholdelse Tømning, rengøring af indvendige
overflader og fjernelse af sedimenter

10 år

Tilsyn

1 år

Visuel kontrol af funktion

Vedligeholdelse Testkørsel: Før, under og efter testkørslen skal følgende kontrolleres:
• Elektrisk sikring af pumpeanlægget efter EMC-forskrifterne
• Fortryk i membranbeholder (hvis
den forefindes)
• Tæthed for pumpens glideringspakning
• Kontraventilens funktion
• Pumpe- og flowstøj
• Anlæggets og armaturernes tæthed
• Anlægget renhed
• Korrosion af anlægskomponenter

1 år

Tilsyn

1 år

Kontroller det fri luftgab. Kontrol af
overløb ved fuld åbning af tilløb

Vedligeholdelse Efter fabrikantens anvisning

1 år

Tilbagestrømningssikring
BA

Tilsyn

6 mdr.

Vedligeholdelse Efter fabrikantens anvisning

1 år

Styreenhed

Tilsyn

6 mdr.

Efter fabrikantens anvisning
Kontrol ved iagttagelse af en koblingssekvens for pumpeanlægget

Vedligeholdelse Testkørsel: Før, under og efter testkørslen skal følgende kontrolleres:
• Anlæggets start- og stoppunkter
• Efterfyldning (magnetventil)

1 år

Vandstandsmåling (regnvandstank)

Tilsyn

Sammenligning af vandstanden i
tanken med displayets indikation

1 år

Rørledninger

Tilsyn

Kontrol af alle synlige ledninger for
tilstand, tæthed, montage og udvendig korrosion

1 år

Side 66 af 90

Vandmålere

Tilsyn

Aflæsning af vandmålere som kontrol af anlæggets funktion.

1 mdr.

Kontrol af vandmålere for funktion

1 år

Vedligeholdelse Interval for udskiftning af vandmålere oplyses af det lokale vandværk
Kontraventil

Tilsyn og vedligeholdelse

Efter fabrikantens anvisninger

1 år

Aftapningssteder

Tilsyn

Test af alle aftapningssteder for
tæthed og eventuelle forandringer i
vandet med hensyn til lugt, farve og
opslæmmede stoffer

1 år

Udskylningsudstyr (toiletter)

Tilsyn

Test af udskylningsprocessen i skylleanordninger (cisterner, skylleventiler), evt. justering af skyllevandsmængden

1 år

Mærkning

Tilsyn

Kontrol af mærkning på alle rørledninger

1 år

a Iht. lokale forhold og producentoplysninger fra 1 g/uge til 1 g/år

Figur 6.1
Oversigt over driftsrutiner og tilsynsintervaller
Når anlægget og vedligeholdelsesvejledningerne er afleveret til ejeren, er det derefter
ejerens ansvar at vedligeholde anlægget. Det kan være en god idé, at tegne en servicekontrakt med en VVS-installatør på den årlige vedligeholdelse.
For at lette tilsyn og drift er det en god idé, at anbringe en kortfattet synlig vejledning
tæt ved alle de installationer, der kræver jævnligt tilsyn.
Information til brugerne
I bygninger med offentlig adgang skal der opsættes information om, at der anvendes
regnvand opsamlet fra tage til wc-skyl. Det sker af hensyn til brugere med nedsat immunforsvar, der skal gøres opmærksom på den eventuelt forhøjede smitterisiko (fx fra
fugleklatter på taget), fordi mikroorganismerne i vandet kan hvirvles op som damp (aerosol), når der trækkes ud i wc-kummen. En praktisk foranstaltning kan være et råd om
at lukke låget, når der trækkes ud. Informationen kan mest opsættes på toiletterne.
Informationen kan se ud som vist i figur 6.2.
I denne bygning anvendes der regnvand
fra taget til wc-skyl.

Luk mig!

Det er ikke sundhedsfarligt, men hvis man
har et nedsat immunforsvar skal man være
lidt påpasselig med de aresoler (små dråber), der dannes, når man skyller ud.
Et godt råd er derfor, at lukke wc-låget,
når der trækkes ud.

Figur 6.2
Eksempel på brugervejledning i bygninger med offentlig adgang
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Bilag 1 Eksempler på anlægsudførelse
1.2 Eksempel på brug af regnvand til wc-skyl i et kontorhus
Fakta
Bygning: Hillerød Rådhus
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød
Opførelsesår: 2006
Tagareal: Ca. 3000 m2
Regnvandstank: 26 m3
Tagdækningmateriale: Tagpap

Figur 1
Hillerød Rådhus

Overordnet beskrivelse af anlægget
Allerede i projekteringsfasen for dette kontorhus har det været klart, at der skulle anvendes regnvand til wc-skyl.
Alt regnvand fra tagfladerne ledes via tagbrønde til et UV-tagafvandingssystem, der
leder regnvandet til et cyklonfilter, hvorefter det opsamles i en nedgravet tank på 26 m3.
Fra tanken pumpes regnvandet til bygningens teknikrum ved hjælp af et styringsmodul
af cisternetypen. I tilfælde af mangel på regnvand efterfyldes der med drikkevand via
styringsmodulet.
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Styring

Tank

Figur 2
Principskitse af regnvandsanlæggets ledningsføring i Hillerød Rådhus

1.3 Beskrivelse af anlæggets delkomponenter
Omfang
• Ledningssystem til regnvandstank
• Filter
• Regnvandstank
• Styringssystem
Ledningssystem til regnvandstank
Tagvandet fra i alt 3000 m2 tag ledes via et antal tagbrønde til et UV regnvandssystem,
hvor tagvandet på grund af undertryk i rørsystemet, suges ned i rørene. UV systemet
består af et antal nedløbsledninger, der samles til 2 udløb – et på bygningens østlige side
og et på bygningens sydlige side, som begge afleder regnvandet til et filter.

Figur 3
Tagnedløb til UV-system
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Filter
Der er installeret et cyklonfilter. Filtret er placeret i jorden foran bygningens sydlige
side. Det filtererede regnvand ledes via et ø200 PVC-rør til opsamlingstanken, mens
ikke filtreret overskudsvand løber ud af bunden på filtret og ledes til den offentlige kloak, efter at have passeret et sandfang.
Regnvandstank
Regnvandstanken er på 26 m3 og er nedgravet ved bygningens sydlige side. I regnvandstanken er der installeret beroliget indløb, et skrå overløb samt et svømmende sugefilter.
Regnvandstanken er forsynet med føler, der sender signal til styringsmodulet, hvis
vandstanden i tanken bliver lav. Styringen vil herefter sende drikkevand ud til wc installationerne via styringsmodulet.

Figur 4
Efterfyldning via luftgab

Styringssystem
Der er i teknikrummet monteret et styringssystem. Styringssystemet har indbygget
pumper og en cisterne i et kabinet, se figur 5. Systemstyringen viser fyldingsniveauet i
regnvandstanken og foretager automatisk skifte mellem regnvand og drikkevand. Skiftet
sker ved at drikkevandet fyldes i en ”cisterne” via et luftgab. Fra cisternen pumpes vandet op til installationerne ved hjælp at en af de 2 indbyggede pumper. Det er endvidere
muligt at foretage manuelt skifte til drikkevand i forbindelse med rengøring af regnvandstanken eller lign.
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Figur 5
Styringssytemet i teknikrummet

Driftserfaringer
Anlægget har fungeret uden problemer, siden det blev opført. I nogle perioder har vandet i wc’erne været lettere misfarvet.
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Bilag 2 Typiske fejl i forbindelse med
projektering og udførelse
Siden det blev lovligt at opsamle og bruge regnvand til wc-skyld og tøjvask i 2000 er
der blevet udført en lang række anlæg rundt omkring i landet. På grundlag af erfaringerne fra disse anlæg er der en række almindelige projekterings- og udførelses fejl, der ofte
giver driftsproblemer med regnvandsanlæggene. De mest almindelige fejl og konsekvenserne heraf er oplistet herunder:
Ulovligheder
Manglende tilbagestrømningssikring: Der er ikke anbragt en tilbagestrømningssikring
på vandinstallationen umiddelbart efter stikkets indføring i bygning. Dette har betydning for den offentlige drikkevandssikkerhed.
Manglende luftgab ved drikkevandspåfylding: Denne mangel har betydning for den offentlige drikkevandssikkerhed.
Taphaner: Det er ikke lovligt at anbringe taphaner i regnvandsanlæg. Det kan have
sundhedsmæssig betydning for beboerne, hvis vandet drikkes.
Fejl der primært påvirker anlæggets funktion
Filtre anbragt indendørs: Ved kraftige regnskyl kan filtrene løbe over og give anledning til oversvømmelser i det rum, hvori de er anbragt. Dette kan medføre store skader.
Der er anbragt sandfang før filtret: Det opsamlede regnvand kan blive misfarvet og
ildelugtende, fordi det har været i kontakt med biologisk nedbrydeligt materiale.
Tanken har ikke beroliget indløb og/eller mangler overløb, eller overløbet mangler
skimmereffekt: Bundslam bliver hvirvlet op ved regn/drikkevandstilførelse og det snavsede vand bliver pumpet ind til installationerne. Overfladeslammet vil ikke blive fjernet
i samme omfang, som hvis overløbet havde været skråt.
Tanken og/eller filtret er placeret således at de er svært tilgængelige: Filtre og /eller
tanke er svære at inspicere/vedligeholde fx ved for stor lægningsdybde eller uhensigtsmæssigt placering af tanke eller filtre. Tilstoppede filtre medfører, at størstedelen af
regnvandet føres uden om tanken.
For små ledningsdimensioner og/eller for lidt fald: For små ledningsdimensioner eller
for lidt fald på ledningerne kan bevirke, at der kommer lokale oversvømmelser i eller
omkring tanken eller filtrene eller i omkringliggende lokaler ved kraftige regnskyl.
I det følgende er angivet de fejl, som blev fundet i et område, hvor alle parcelhuse har
regnvandsanlæg.
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Procent

Antal

Problem

Konsekvenser

42 %

11

Rørføring er ikke mærket ”regnvand”

Der kan ske fejlkobling ved senere ombygning

38 %

10

Anlægsejere er ikke vidende om
rør og tank er rengjort/gennemskyllede inden overdragelse

Risici for blokering/slidskader på pumper samt tilstoppede ventiler i toiletter
samt vaskemaskine

35 %

9

Filtre med ekstra opføringsrør er
ikke bestilt/leveret med passede
afmonteringsværktøj

Filtret bliver ikke vedligeholdt. Der
opsamles/genbruges mindre vand

35 %

9

Nødoverløb (styring) er ikke ført
til kloak, til trods for styring ofte
er placeret i skabe ol.

Ved driftsforstyrrelser (fx urenheder i
drikkevand, der sætter sig i ventilen)
kan der opstå omkostningskrævende
vandskader

35 %

9

Der er anvendt kobber/galvaniserede rør

Risici for gennemtæring af rør

27 %

7

Sjusket montering af filter (filtre
skæve, opføringsrør skæve/ikke
afsluttet i højde med færdig terræn, bagfald mod sandfang)

Skæve filtre giver reduceret virkningsgrad af filtre. Skæve opføringsrør giver
gener ved vedligehold. Afslutning over
terræn er sjusket udført. Afslutning
under terræn giver jord i filtret

27 %

7

Placering af regnvandsstyring på
let skillevæg mod opholdsrum/styring har kontakt med
skabsside

Vibrationer fra pumpe kan give resonans til stor gene. Bør placeres på tung
ydervæg

23 %

6

Tanke er ikke med beroliget indløb

Sedimenteret materiale (bundfald)
hvivles op, når regnvand ledes til tanken

19 %

5

Dykpumper er ikke udstyret med
reb/kæde for optagning

Risici for ødelæggelse af pumpe ved
service/inspektion (garantien bortfalder
ved løft i ledning)

19 %

5

Der er anbragt taphaner uden
mærkning eller lås

Taphaner er slet ikke tilladt i anlæg i
Danmark

19 %

5

Manglende mulighed for nødoverløb fra faskiner, eller faskine underdimensioneret

Ved langvarigt kraftigt nedbør vil der
ske tilbagestrømning af vandet i regnvandstanken. Jordpartikler trænger fra
faskine til regnvandstank

19 %

5

Vandret filter placeret i tank

Kræver ofte vedligehold. Vedligehold
er svært tilgængeligt

15 %

4

Filterbøjlen sidder i filtret

Virkningsgraden nedsættes og der opsamles/genbruges mindre vand

15 %

4

Samlinger på elkabler mv. bør
ikke befinde sig i tank

Risici for vandindtrængen i pumpens
kabel: Pumpe ødelægges og HFI afbryder slår fra

15 %

4

Manglende trækrør mellem tank
og styring

Ingen mulighed for udskiftning af kabler ved brud. Trykrør er ikke frostsikret. Følerkabel er ikke beskyttet mod
jord (RMQ, RME). Rør ikke opmærket!
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12 %

3

Hele tagfladen er ikke tilsluttet
regnvandssystemet

Regnvandsanlægget er dimensioneret
efter tagflades størrelse. Derfor dårligere udnyttelse af anlægget samt længere
tilbagebetalingstid

12 %

3

Dæksler er skæve eller anbragt
under jordoverfladen

Dæksler skal forhindre overfladevand
og sand/jord i at trænge ned i tanken.
Dækslet skal hindre børn ol. i at få adgang til tanken. Dæksel skal kunne
afmonteres af bruger

12 %

3

Manglende plads omkring styringsenheden

Besværliggør service på styring

12 %

3

Kunder har i planlægningsfasen
fravalgt rørføring af regnvand til
vaskemaskine

Ærgerlige kunder, som kunne have en
bedre udnyttelse af regnvandet og reduceret forbrug af vaskemidler

8%

2

Dykpumpe ligger ned

Stor risici for at pumpen ikke starter/stopper

8%

2

Underdimensioneret rørføring på
selvstændig efterfyldningsenhed

Risici for vandspild og vandskade

4%

1

Placering af sandfang før regnvandsfilter

Nedsat vandkvalitet (farve, lugt. Kimtal)

4%

1

Fejltilslutning på opføringsrør af
filter

Det derpå tilsluttede vand opsamles
ikke, kan give nedsat opsamling på det
korrekt tilledte regnvand

4%

1

Tanke mangler overløb/sidder for
højt, eller overløb har ikke skimmer-effekt

Tankens overflade bliver ikke skimmet

4%

1

Der er ikke fleksibelt rør mellem
tankhals og pumpe

Ved service på pumpe, kan der opstå
knæk skader på (PEM) rør

4%

1

Manglende sandfang efter filter/tank

Ulovligt. Faskine vil over tid stoppe til

4%

1

Efterfyldningsenhed forefindes
ikke

Ingen vand til wc og vaskemaskine i
regnfattige perioder

4%

1

El til dykpumpe er fejltilsluttet

Dykpumpe kører hele tiden, urimeligt
slid og elforbrug på pumpe

4%

1

Tank trafikbelastes uden aflastningsplade

Tank kan kollapse

2.1 Sammenfatning
De mest alvorlige fejl er manglende tilbagestrømningssikring på vandstikledningen og
manglende luftgab ved drikkevandspåfyldningen. Disse fejl er alvorlige og kan få konsekvenser for den offentlige drikkevandssikkerhed.
De øvrige fejl har primært betydning for driften af anlæggene og går derfor kun ud over
ejeren, der har et dårligt fungerende anlæg.
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Bilag 3 Lovliggørelse af eksisterende anlæg
3.1 Byggelovgivningen
I forbindelse med et byggeri og herunder vand- og afløbsinstallationer i forbindelse med
regnvandsanlæg er byggelovgivningen således at:
•
•
•

I forbindelse med nybyggeri skal alle gældende love og regler være overholdt
Ved ombygninger, tilbygninger eller når der sker væsentlige ændringer i anvendelsen af et byggeri/installation kræves det i byggeloven, at anlægget skal leve op til
gældende nybygningsbestemmelser
I byggeri, der er lovligt etableret, og hvor der ikke er sket væsentlige ændringer i
brugen eller væsentlige ombygninger, kan der ikke stilles krav om at nye bestemmelser i byggelovgivning vedtaget efter byggeriet er opført, skal overholdes. Reparationer, vedligeholdelse og mindre ændringer ved udskiftning af sanitetsgenstande,
armaturer, apparater, beholdere mv. betragtes ikke som væsentlige ændringer

Det er et princip i byggelovgivningen, at en uændret benyttelse af en lovlig opført bygning ikke kan mødes med nye krav om opgradering af den byggetekniske kvalitet, som
gælder for nybyggeri.
Er anvendelsen af bygningen uændret, og er der ikke foretaget væsentlige bygnings- og
installationsændringer siden opførelsen, kan byggelovgivningen ikke bringes i anvendelse til at kræve en opgradering i henhold til de gældende nybygningsregler.

3.2 Vandforsyningsloven og normalregulativerne
I vandforsyningsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20.oktober 2008 med senere ændringer, er det angivet, at vandindlæg, som fx stikledning, jordledning mv. i de enkelte
ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper. Ejendommens ejer skal lade foretage de foranstaltninger, som ejeren af hovedledningsnettet i den anledning pålægger
ejeren. Der kan fx være tale om opsætning/installering af tilbagestrømningssikring.
Normalregulativerne angiver, at vandforsyningen kan pålægge ejeren at foretage de
foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Det gælder både i forbindelse med nyanlæg og i forbindelse
med eksisterende anlæg. Disse foranstaltninger skal holdes i god stand (vedligeholdes)
og må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.
Vandforsyningslovgivningen giver således mulighed for at kræve tilbagestrømningssikringer anbragt på stikledningen også i anlæg udført før 2000, hvor dette ikke var et krav.

3.3 Ulovlige forhold
En kommunalbestyrelse har pligt til at reagere, når den bliver opmærksom på et ulovligt
forhold, eller har en begrundet formodning herom.
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Pligten til at reagere gælder uanset, hvordan kommunen får kendskab til et ulovligt forhold. Der er således pligt til at reagere, når kommunen ved henvendelse, klager eller på
anden måde bliver opmærksom på, at der kan foreligge et ulovligt forhold, fx vedrørende manglende tilbagestrømningssikringer eller luftgab i eksisterende anlæg.
Påbud
Kommunalbestyrelsen kan efter byggelovens § 17 give ejeren et påbud om at berigtige
det ulovlige forhold indenfor en af kommunalbestyrelsen fastsat frist.
Det bør klart fremgå af påbuddet, hvilke forhold der er konstateret ved bygningen som
årsag til problemet.
Hvis ejeren eller brugeren ikke efterkommer påbuddet, vil ejeren eller brugeren kunne
ifalde bødestraf, jf. byggelovens § 30, stk. 1.

3.4 Sammenfatning på lovgivningen
•
•

En kommune har ikke i byggeloven hjemmel til at påbyde ændringer af et regnvandsanlæg i byggeri, der er lovligt etableret, og hvor der ikke er sket væsentlige
ændringer i brugen eller væsentlige ombygninger
En vandforsyning har, jævnfør vandforsyningsloven og normalregulativet, mulighed for at pålægge ejerne at fortage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationens forsvarlige funktion – herunder pålægge ejeren at etablere en tilbagestrømningssikring på stikledningen. Dette gælder
både i forbindelse med nyanlæg og i forbindelse med eksisterende anlæg
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Bilag 4 Eksempler på tjeklister til
projektering og udførelse
Checkliste for projektering og udførelse af regnvandsanlæg
til wc-skyl og maskinvask i boliger
Grunddata

Ja

Nej

Bemærkninger

Foreligger der en
situationsplan?
Foreligger der oplysninger
om terrænkoter?
Er området kloakeret?

Fællessystem/
separatsystem

Foreligger der en afløbsplan?
Er der opstemning i hovedkloakken?
Tagflader

Opstemningskote:
Ja

Nej

Bemærkninger

Er tagmaterialet egnet?
Det fulde areal af taget er tilsluttet regnvandsanlægget
Antal m2

Foreligger der oplysninger
om tagfladens størrelse?
Tilløbssystemet til tanken

Ja

Nej

Bemærkninger

Ja

Nej

Bemærkninger

Der er på tegninger ikke angivet sandfang før filter/tank
Er filtret nedgravet?
Er filtret tilgængeligt?
Er afløbet fra filtret ført til sandfang?
Er afløbet fra filtret ført til kloak?
Er afløbet fra filtret sikret mod opstemning?
Ligger ledningerne med de foreskrevne fald?
Ved behov for evt. supplerende opføringsrør: Er der
bestilt værktøj i passende længde til afmontering af
filter?
Tanken
Er tankens størrelse tilpasset tagarealet?

Størrelse:

Er tanken nedgravet?
Er tanken frost-/varmesikret?
Er tanken tilgængelig?
Regnvandstanken er udført med beroliget indløb og
overløb
Er der tilsluttet en efterfyldning af brugsvand?
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Afløbet fra tanken

Ja

Nej

Bemærkninger

Ja

Nej

Bemærkninger

Er overløbet udført med skrå afskæring?
Er overløbet tilsluttet kloakken?
Er overløbet ført over sandfang?
Er overløbet sikret mod opstemning?
Ligger ledningerne med de foreskrevne fald?
Baggrund/regnvand
Foreligger der dokumentation/prøvninger på anlægget?

Der skal foreligge prøvningsrapporter, som fabrikanter mv. leverer

Er alle komponenter testet?
Er alle samlinger udskiftelige?
Er alle rør mærkede?
Er alle komponenter mærkede?
Regnvandsanlæg er projekteret efter reglerne i Rørcenter-anvisning 003
Placering af regnvandsanlæg er i overensstemmelse
med placering/kote for nedløb
Der er sammen med kunden taget stilling til evt. tilslutning/forberedt installation til vaskemaskiner
Udførelse – VVS arbejde

Ja

Nej

Bemærkninger

Ja

Nej

Bemærkninger

Er der installeret tilbagestrømningssikring ved indføring i bygningen?
Styring er placeret på beton/muret ydervæg og ikke på
let indervæg eller skabsside
Der er ikke anvendt kobberrør eller galvaniserede
fittings
Alle synlige rør-stræk længere end 1 meter er mærket:
”Regnvand”
Rør og bøjninger er dimensioneret korrekt efter tilført
vandstrøm og er udført uden neddrosling
Der udføres trykprøvning af regnvandsrørene fra tank
til installationer
Udførelse – El arbejde
Styring er placeret, så der er tilstrækkeligt plads ved
senere service mm.
Der er etableret tomt trækrør fra styring til tank
Der er ingen samlinger eller kabler mv. i tank
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Udførelse – faskiner

Ja

Nej

Bemærkninger

Ja

Nej

Bemærkninger

Faskine er udført efter reglerne i Rørcenter-anvisning
009
Der er udført nedsivningstest efter Rørcenteranvisning 009
Resultat af testen:
Beregnet størrelse for faskiner:
Højde:
cm
Bredde:
cm
Længde:
cm
Produktnavn for blokke til
nedsivning:
Antal blokke:
stk.
Areal af tag i alt:
m2
Der er udført skitse for placering af og geometrisk
form for sammenbygning af kassetter
Aflevering af anlæg
Styring og pumpe er efterprøvet og evt. justeret
Hele anlægget er grundigt gennemskyllet for urenheder inden overdragelse
Der er trukket i toilet indtil urenheder fra rørføring er
væk
Ventiler er renset
Er der forsat urenheder (manglende gennemskylning
af tank) så er dette meddelt projekterende samt kunde
Der er ved overdragelse udleveret brugsvejledning for
anlæg
Der er udleveret redskaber til afmontering af filter
Er garantiperiode aftalt?
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Bilag 5 Krav til regnvandsanlæg
Ifølge Bygningsreglementet skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i afløbsinstallationer enten:
1.

2.

Være forsynet med CE-mærke, der viser, at produkterne stemmer overens med en
harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse med de
for Danmark relevante krav, eller
Have gennemgået en produktionskontrol og afprøvning, benævnt attesteringssystem 3 som svarer til ordning for attestering ii) variant 2 i bilag ΙΙΙ i Boligministeriets bekendtgørelse om ikrafttræden af EF-direktiv om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer med de ændringer, som følger af EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om byggevarer

Ifølge Bygningsreglementet skal fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, for så vidt angår karakteristika, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg, være godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen ved ETADanmark A/S, medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid
gældende bestemmelser om godkendelsesordningen.
Vedrørende produkternes mekanisk/fysiske egenskaber angiver Bygningsreglementet, at
produkterne skal opfylde kravene som angivet ved installationer. Disse bestemmelser
blev indført 1. februar 2005. Før den tid var der krav om, at VA-godkendelsen omfattede såvel de sundhedsmæssige karakteristika, som de mekanisk/fysiske. På ETADanmarks hjemmeside www.etadanmark.dk findes en oversigt over, hvilke produkter
der kræves/ikke kræves VA-godkendt. Desuden kan alle VA-godkendelser ses.
VVS-komponenter
For alle VVS-komponenter (rør, ventiler, mv.) gælder Bygningsreglementes krav om, at
de skal være VA-godkendt, når de er i kontakt med drikkevand. Det er komponenterne
på regnvandsledningerne i princippet ikke, men det anbefales alligevel, at der anvendes
VA-godkendte ventiler mv.
Afløbskomponenter
Der findes pt. ingen fælles europæisk standard om regnvandsanlæg. Derfor kan regnvandsanlæg ikke CE-mærkes. De komponenter, der bruges, skal derfor opfylde kravene
i punkt 2. Der skal foreligge et sæt prøvningsrapporter, samt et kvalitetsstyringssystem
for produktionen af komponenten.
I Tyskland, hvor regnvandsanlæg er meget udbredte, er der udarbejdet en standard, der
stiller krav til anlæggene. Standarden er i 4 dele og hedder:
•
•
•
•

DIN 1989-1, Regnvandsanlæg del 1 – Planlægning, udførelse, drift og vedligehold
DIN 1989-2, Regnvandsanlæg del 2 – Filtre
DIN 1989-3, Regnvandsanlæg del 3 – Tanke
DIN 1989-4, Regnvandsanlæg del 4 – Kontrol og styringskomponenter

De generelle krav til regnvandsanlæg er angivet i del 1 og stemmer godt overens med
kravene i denne anvisning.
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I forbindelse med brug af regnvandsanlæg i Danmark skal der foreligge prøvningsrapporter for de enkelte komponenter. Disse prøvningsrapporter kan tage udgangspunkt i
prøvningerne beskrevet i denne tyske standard eller i lignende standarder. I det følgende
er angivet hvilke emner, der skal være belyst i prøvningsrapporten for de enkelte elementer:
Filtre
Effekten af filtre skal være dokumenteret efter test gennemført i henhold til DIN 19892, Regnvandssystemer – del 2 Filtre.
Dokumentationen skal indeholde:
•
•
•
•

Dokumentation af materialeegenskaber
Styrke (fx max lægningsdybde i jord)
Filtrets virkningsgrad (diagram) belastet og ubelastet
Filtrets kapacitet

Tanke
Tanke skal være dokumenteret efter test gennemført i henhold til DIN 1989-3 Regnvandssystemer – del 3 Tanke, eller lignende standarder hvor styrken dokumenteres fx
DS/EN 12566-1, Septiktanke.
Dokumentationen skal indeholde:
•
•
•
•
•
•

Dokumentation af materialeegenskaber
Styrke (fx max lægningsdybde i jord, kan tanken tåle grundvandstryk og trafikbelastning)
Tankens geometri (dybde og højdetab)
Tankens nyttevolumen
Tankens tæthed
Dokumentation for dækslers egnethed

Tanke opbygget på stedet
For tanke opbygget på stedet skal kvaliteten også dokumenteres. Det vil sige, at der skal
ligge dokumentation for:
•
•
•
•
•
•

Dokumentation af materialeegenskaber
Styrke (fx max lægningsdybde i jord, kan tanken tåle grundvandstryk og trafikbelastning)
Tankens geometri (dybde og højdetab)
Tankens nyttevolumen (beregnet eller målt)
Tankens tæthed (tæthedsprøvning efter DS 455)
Dokumentation for dækslers egnethed

Kontrol og styringskomponenter
Kontrol og styringssystemer skal være dokumenteret efter test gennemført i henhold til
DIN 1989-4, Regnvandssystemer – del 4 Kontrol og styringssystemer.
Dokumentationen skal indeholde:
•
•
•

Dokumentation for at sikringen er en type AA eller en type AB
Dokumentation af opfyldelsen af minimumskrav angivet i standarden inkl. støj
Dokumentation af materialeegenskaber
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Bilag 6 Udnyttelse af regnvand
6.1 Forudsætninger for effektiv udnyttelse
En forudsætning for en effektiv udnyttelse af regnvand er, at det er relativt enkelt at
opsamle den tilgængelige regnvandsmængde. Det er i første omgang i byområder, at
udnyttelse af regnvand i større skala kan blive aktuel.
I Danmark og Tyskland er der lavet statistiske undersøgelser på, hvor stort tagarealet er
på forskellige typer af bygninger samt hvilket tagmateriale, der er brugt.
I Danmark blev denne undersøgelse udført i forbindelse med udarbejdelsen af Miljøstyrelsens rapport om ”Boligernes vandforbrug – den udnyttelige regnvandsressource”,
januar 1998. Resultaterne er gengivet i nedenstående figurer, hvor figur 1 angiver fordelingen af tagmaterialer og figur 2 angiver fordelingen af bygningsanvendelsen efter areal.
% af det samlede
tagareal

Tagmateriale

Tagareal
i 1000 m2

Built-up tag (tagpap uden hældning)
Tagpap med hældning
Fibercement mv.
Cementsten
Tegl
Metal mv.
Stråtag
Fibercement, asbestfri
PVC
Glas
Andet

41.311
37.164
240.426
32.068
65.926
32.825
6.439
2.928
439
679
17.762

8,6
7,8
50,0
6,7
13,8
6,9
1,4
0,6
0,1
0,1
3,7

Total

477.983

100,0

Figur 1
Fordeling af tagmaterialer efter areal på landsplan.
Det bemærkes, at asbestholdige tage ikke er anvendelige, og at disse udgør et relativt
stort areal

I eksisterende byggeri (parcelhuse, kontorbyggeri mv.) er det i princippet muligt at genbruge regnvandet, men ofte er bygningernes konstruktion og den eksisterende ledningsføring så kompliceret, at det langt fra er muligt at udnytte hele regnvandsresourcen.
Af figur 2 fremgår det, at tagarealet af parcelhuse (gruppe 1) udgør i alt 25 % af det
samlede tagareal. Dette er en vigtig observation, da der er store regnvandsmængder at
hente i netop denne bygningstype.
Man kan naturligvis ikke forudsætte, at hele tagarealet er tilgængeligt eller egnet til opsamling af regnvand. En del kan ligge langt fra det sted, hvor tagvandet skal bruges,
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andre kan være udført af et uegnet tagmateriale, fx asbest eller stråtage, eller det kan
være svært at tilpasse det eksisterende ledningssystem eller installere et nyt.
Gruppe

1

Bygningsanvendelse

Stuehus
Parcelhus
Rækkehus mv.
Etagebolig

Subtotal
2

Kollegium
Døgninstitution
Anden bolig

Subtotal
3

Primær prod.virksomhed
Sekundær prod.virksomhed
El forsyning
Anden prod.virksomhed
Transportanlæg
Engros/lager
Detailhandel
Øvrig virksomheder

Subtotal
4

Subtotal
Total

Teater mv.
Museum mv.
Undervisning
Hospital mv.
Anden institution
Fritidsformål
Anden anvendelse

Tagareal
i 1000 m2

% af det
samlede
tagareal

19.343
117.244
22.173
23.174
181.934

4,0
24,5
4,6
4,8
37,9

622
2.938
772
4.332

0,1
0,6
1,6
2,3

119.839
43.208
2.694
3.146
4.631
34.325
3.695
822
212.360

25,0
9.0
0,5
0,6
1,0
7,2
0,8
0,2
44,3

2.973
13.210
1.692
2.139
2.654
18.413
38.267
79.348

0,6
2,8
0,4
0,5
0,6
3,9
8,0
16,8

477.974

100,0

Figur 2
Fordeling af bygningsanvendelse efter areal på landsplan
I rapporten blev der ligeledes foretaget en undersøgelse af forskellige tagmaterialers
afstrømningsgrad. Resultaterne af denne undersøgelse er gengivet i figur 3.
I beskrivelser af de eksisterende danske anlæg til regnvandsopsamling anføres generelt,
at ca. 20 - 25 % ikke kan opsamles på grund af diverse forhold fx fordampning.
Dette stemmer godt overens med tallene i figur 3, hvor 8 af de 11 forskellige tagmaterialer har en afstrømningsgrad på 0,75, hvilket netop betyder, at 25 % af vandet ikke kan
opsamles.
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Tagmateriale
Built-up tag (tagpap uden hældning)
Tagpap med hældning
Fibercement mv.
Cementsten
Tegl
Metal mv.
Stråtag og græstørvtage
Fibercement, asbestfri
PVC
Glas
Andet

Afstrømningsgrad
0,70
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,20
0,75
0,75
0,75
0,62

Figur 3
Afstrømningsgrader for de forskellige tagmaterialer ved 45° taghældning.
Det bemærkes at afstrømningsgraden formindskes med 0,05 for hver 15°, når taghældningen er mindre end 45°. Er taghældningen større end 45°, øges afstrømningen med
0,05 pr. 15° stigning

6.2 Beregning af regnvandsressource
I rapporten er der foretaget en beregning af den maksimale og den udnyttelige regnvandsressource i Danmark samt dækningsgraden og forbruget.
Dette er gjort med en række korrektioner for ikke egnede bygningsanvendelser, ikke
egnede tagbelægninger, nedbørsvariationer, befolkningstæthed mv.
Den maksimale regnvandsressource er den mængde regnvand, der på landsplan vil kunne opsamles. Resultatet er fordelt på boligtyper og samlet for alle bygningsanvendelser,
se figur 4.
Boligtype

Maksimal regnvandsressource, der kan opsamles
(mio. m3/år)

Stuehuse, landbruget
Parcelhuse
Række/kædehuse
Etageboliger

9,3
58,6
11,2
11,8

Boliger i alt:

90,9

Alle bygningsanvendelser

229,0

Figur 4
Den maksimale regnvandsressource på landsplan fordelt på boligtyper og samlet for
alle bygningsanvendelser
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Den udnyttelige regnvandsressource er den del af den maksimale regnvandsressource,
der kan genbruges. Denne del afhænger af vandforbruget og størrelsen på regnvandstanken. Man har i rapporten valgt at forudsætte, at regnvandet kun benyttes til wc-skyl
og maskintøjvask. Under disse forudsætninger er resultatet gengivet i figur 5.
Boligtype

Regnvand til
wc-skyl
(mio. m3/år)

Regnvand til
wc-skyl + maskintøjvask
(mio. m3/år)

Stuehuse
Parcelhuse
Række/kædehuse
Etageboliger

5,2
32,2
8,4
10,9

6,1
38,0
9,2
11,0

I alt

56,7

64,3

Figur 5
Den udnyttelige regnvandsressource på landsplan til husholdningerne

Hvis disse resultater sammenholdes med den maksimale regnvandsressource (figur 4),
ses det, at 63 % af den maksimale udnyttelige regnvandsressource kan udnyttes ved wcskyl alene, og 71 % ved wc-skyl og maskintøjvask.
Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en del af det normale forbrug der kan erstattes af regnvand.
Vandforbruget til henholdsvis wc-skyl og wc-skyl + maskintøjvask er samlet for hver
boligtype og angivet i figur 6.
Boligtype

Vandforbrug i mio. m3 pr. år
wc-skyl

wc-skyl + maskintøjvask

Samlet

Stuehuse
Parcelhuse
Række/kædehuse
Etageboliger

5,8
37,4
9,3
22,6

7,2
47,0
11,6
28,4

22,6
146,6
36,3
88,8

I al

75,1

94,2

294,6

Figur 6
Vandforbruget i forskellige boligtyper til henholdsvis wc-skyl og wc-skyl + maskintøjvask er samlet for hver boligtype. Værdierne er beregnet på baggrund af et vandforbrug
på 160 l/person/d

Sammenholdes dette med resultaterne i figur 5, ses det, at dækningsgraden udregnet på
baggrund af udnyttelige regnvandsressourcer og procentdel af boligens vandforbrug til
wc-skyl viser, at dækningsgraden for alle boliger er ca. 76 %. Dette svarer til ca. 19 %
af boligens samlede vandforbrug. For wc-skyl og tøjvask er dækningsgraden ca. 68 %,
hvilket svarer til ca. 22 % af boligens samlede vandforbrug.
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Hvis man ser på dækningsgraden for etageboliger, er den ca. halv så stor som for de
øvrige boligtyper. Dette skyldes, at der er en stor befolkningstæthed pr. tagareal i etageboliger, hvilket medfører et stort vandforbrug pr. tagareal set i forhold til fx parcelhuse.

6.3 Miljøpåvirkninger
Udnyttelse af regnvand i større skala kan medføre ændring af visse miljøbelastninger.
De negative effekter udgøres hovedsageligt af kemikalier til rengøring af anlæggene og
af energi til drift af pumper mv. De positive effekter er blandt andet mindre forbrug af
grundvandsressourcer, mindre udledning af vand til afløbssystemet, mindre sæbeforbrug ved vask mv.
Påvirkninger af afløbssystemet og grundvandet
Under forudsætning af, at husholdningernes brug af vand er uændret, vil mere udbredt
og effektiv udnyttelse af regnvand i byerne medføre, at der anvendes mindre vand fra
grundvandsressourcen, fordi det forbrugte regnvand træder i stedet for anvendelse af
oppumpet grundvand. Med hensyn til afledning er der flere tilfælde:
•

•
•

•
•
•

Såfremt regnvandet i stedet for at blive afledt til et fællessystem anvendes til genbrug, vil denne mængde regnvand fortsat blive afledt til kloakken, men det vil ske
med den forsinkelse, som er forbundet med opholdet i regnvandstanken forud for
brug til fx wc-skyl. Afledningen vil blive formindsket med den mængde, som svarer til den sparede anvendelse af grundvand
På grund af den formindskede og forsinkede afledning vil den hydrauliske effekt på
renseanlægget være positiv. Den tilledte forurening vil mindskes med indholdet i
det vand, som ikke længere ledes til renseanlægget
Såfremt regnvandet i stedet for at afledes til separatsystem finder anvendelse til wcskyl, vil regnvandet efter brug til wc-skyl blive afledt til spildevandsdelen af separatsystemet. Afledningen til spildevandsdelen af separatsystemet vil totalt set være
den samme som før. Regnvandsafledningen til separatsystemet vil blive tilsvarende
mindre
Den hydrauliske effekt på renseanlægget vil være uændret. Den tilledte forurening
vil øges med forskellen mellem regnvandets og grundvandets indhold af forurenende stoffer, altså en mindre forøgelse
Såfremt regnvandet før var blevet afledt gennem infiltrationsanlæg, vil belastningen
på spildevandsafledningen være uændret. Til gengæld vil der ske en tilsvarende
formindskelse af fornyelsen af grundvandsressourcen i det lokale byområde
Den hydrauliske effekt på renseanlægget vil være uændret. Den tilledte forurening
vil øges med forskellen mellem regnvandets og grundvandets indhold af forurenende stoffer, altså en mindre forøgelse

Der foreligger EDB-modeller, som kan beskrive de ændrede forhold for afledning og
påvirkning af renseanlæggene.
Kemisk forurening
Regnvand kan indeholde mange forskellige kemiske forureninger. Vanddråber suger
bl.a. kuldioxid og svovldioxid til sig på deres vej ned gennem luften. Overflader og ledningssystemet tilfører andre forureninger. Tagmateriale kan indeholde tjære, ældre ledninger kan indeholde bly og andre metaller, som kan gøre regnvandet uegnet til genbrug. Eftersom det kun er regnvand fra tagflader, som må bruges, kan der ligeledes tilføres løv og fugleekskrementer.
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Man bør ikke anvende regnvand til tøjvask, hvis det er opsamlet på gammelt tagpap,
idet det kan indeholde bitumen-rester.
Regnvand er normalt lige så farveløst som grundvand. Farvet regnvand tyder på en eller
anden form for forurening fx algetilvækst eller korrosion. Metoder for filtrering og
rensning er udviklet og er beskrevet i kapitel 4, Opbygning af et regnvandsanlæg.
Energi
Brugssystemer for regnvand er energiforbrugende. Energiforbruget går hovedsageligt til
drift af pumper. For at beregne det egentlige energiforbrug, skal der tages højde for den
energi, der bruges til rensning og distribution af den tilsvarende mængde drikkevand.
Undersøgelser viser, at energiforbruget er følgende:
Regnvand: Distribution af regnvand:
Drikkevand: Fremstilling og distribution:

ca. 0,3 – 0,5 kWh/m3
ca. 0,37 kWh/m3

Dette energiforbrug er lavt sat, specielt for små anlæg.
Energiforbruget i forbindelse med regnvandssystemer er stort set lig med energiforbruget for det traditionelle system. Energiforbruget for distribution af drikkevand kan dog, i
visse dele af landet, være mindre, hvilke taler for det traditionelle system.

6.4 Konklusion
Ud fra et miljømæssigt synspunkt må det konstateres, at et korrekt udført regnvandsanlæg vil mindske presset på grundvandsressourcen svarende til den anvendte mængde
regnvand. Den hydrauliske belastning af renseanlæg i fællessystem vil mindskes svarende til det sparede grundvand; men vil være uden betydning i andre systemer. Den
forureningsmæssige ændring af belastningen på renseanlæg og recipient vil være af ringe betydning.
Sammensætningen af regnvand er ikke kritisk for anvendelse af regnvand til wc-skyl og
maskintøjvask.
Energiforbruget er relativt neutralt i sammenligning med anvendelse af grundvand.
Forbruget af ressourcer til rør, ventiler, beholdere mv. vil normalt være større end i traditionelle anlæg. Ved anlæg til eksisterende boliger vil det altid være større.
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Bilag 7 Hygiejniske aspekter
De hygiejniske aspekter skal iagttages, når man anvender regnvand til wc-skyl og maskintøjvask. De væsentlige punkter vedrørende hygiejne er følgende:
•
•
•
•

Risiko for spredning af sygdomme via regnvandet
Opformering af mikroorganismer under opbevaring af regnvand
Smitstoffer, der overføres med fugle (fx i ekskrementer)
Risiko for tilbagestrømning af regnvand til vandforsyningsnettet

Miljøstyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet har udarbejdet “Boligernes vandforbrug - Mikrobiologiske undersøgelser af regn- og gråvandsanlæg”. Formålet med
rapporten har været at undersøge forekomsten af en række mikroorganismer herunder
patogener i regnvandsanlæg og de tilknyttede wc'er samt foretage en sundhedsmæssig
vurdering af de fundne mikroorganismer.
Der blev undersøgt for følgende patogene mikroorganismer:
•
•
•
•
•
•
•

Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas
Legionella
Campylobacter
Mycobacterium avium
Cryptosporidium
Giardia

samt for følgende indikatororganismer:
•
•

E.Coli
Enterokokker

og for kimtal.
Konklusionen af undersøgelserne er her gengivet i forkortet udgave.
Der er konstateret meget få gener i form af lugtgener eller belægninger i wc'erne hos
brugeren ved brug af regnvand fra tage til wc-skyl.
Der blev fundet E.coli i størstedelen af prøverne fra regnvandstankene, hvilket tyder på,
at der er sket en fækal forurening af regnvandet, fx på opsamlingsfladen.
Ved at anvende regnvand fra tage til wc-skyl i boligerne frem for vandværksvand introduceres mikroorganismer, der ikke plejer at forekomme i forbindelse med vandværksvand.
Smitterisikoen ved at anvende regnvand fra tage til wc-skyl vurderes at være lille. Smitterisikoen vil kunne minimeres ved almindelig hygiejne, hvorfor denne må indskærpes i
forbindelse med etablering af regnvandsanlæg. På grund at den øgede smitterisiko bør
regnvandsanlæg dog ikke etableres i forbindelse med institutioner med særligt udsatte
grupper som fx hospitaler, alderdomshjem og børneinstitutioner.
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Bakterievækst
Tankens bakterieindhold afhænger af vækstbetingelserne i tanken, dvs. vandets næringsindhold, strømningsforhold, pH-værdi og temperaturen.
Temperaturen i tanken er af stor betydning for opformering af bakterier i regnvandet. I
figur 1 angives de optimale forhold for vækst af forskellige bakterier.
Bakterie

Y.Pseudotuberculosis
Pseudomonas
Fækale streptokokker
Klebsiella
Salmonella
E.coli
Legionella

*Opformering
Optimal
s-temperatur temperatur °C
°C
4-42
4-43
10-45
12-43
18-42
18-44
25-45

28-29
28/37
37
37
37
37
35-37

Optimal
pH-værdi
4-10
6-8
6-8
6-8
-

* Opformeringstemperatur angiver det temperaturinterval, hvor antallet af bakterierne kan vokse.
Figur 1
Optimal opformeringstemperatur og pH-værdi for de bakterier, som normalt kan forekomme i regnvandsanlæg

Som figuren viser, sker bakterievæksten ved de temperaturer, som er normale for opsamlingstanke i regnvandsanlæg 8 – 25 °C. Dette understreger vigtigheden af, at temperaturen holdes lav, eventuelt ved nedgravning af tanken. pH-værdien på regnvand er
naturlig lav og giver derfor ikke optimale vækstbetingelser for bakterier.
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Øvrige anvisninger fra Rørcentret:
Rørcenter-anvisning 001
Ressourcebesparende afløbsinstallationer i
boliger, juni 1999

Rørcenter-anvisning 013
Erfaringer med nedsivningsanlæg, februar
2007

Rørcenter-anvisning 002
Ressourcebesparende vandinstallationer i boliger, juni 1999

Rørcenter-anvisning 014
Afløbssystemer.
Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder, april 2007

Rørcenter-anvisning 003
Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, 4. udgave, september 2012
Rørcenter-anvisning 004
Renovering af afløbsledninger. Paradigma for
udbud og beskrivelse inkl. vejledning
2. udgave, januar 2005, inkl. Indlagt cd-rom
Rørcenter-anvisning 005
Fedtudskillere. Projektering, dimensionering,
udførelse og drift, marts 2000
Rørcenter-anvisning 006
Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering,
dimensionering, udførelse og drift, marts
2004
Rørcenter-anvisning 007
Dæksler og Riste. Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer, maj 2005
Rørcenter-anvisning 008
Acceptkriterier. Retningslinier for vurdering
af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp
af TV-inspektion, maj 2005
Rørcenter-anvisning 009
Nedsivning af regnvand i faskiner.
Vejledning i projektering, dimensionering,
udførelse og drift af faskiner, maj 2005
Rørcenter-anvisning 010
Tømning af bundfældningstanke
(septitanke). Paradigma for udbudsmateriale,
marts 2006
Rørcenter-anvisning 011
Vacuumsystemer i bygninger.
Vejledning i projektering, udførelse og drift,
marts 2006
Rørcenter-anvisning 012
Nye afløbssystemer samt omlægninger.
Paradigma for udbud og beskrivelse, maj
2007

Rørcenter-anvisning 015
Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, oktober 2009
Rørcenter-anvisning 016
Anvisning for håndtering af regnvand på egen
grund, maj 2012
Rørcenter-anvisning 017
Legionella.
Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder, april 2012
Rørcenter-anvisning 018
Store nedsivningsanlæg, august 2012

Bilag: 96.1. Retningslinjer - Pulje til realisering af projekter ifm.
udviklingsplaner 2018.pdf
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 57538/18

Pulje til realisering af udviklingsplaner 2018
Udvalget for Plan og Teknik har besluttet at fortsætte understøttelsen af den flotte lokale indsats med
forbindelse til udviklingsplanerne. Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner er i 2018 på
4,1 mio. kr. Udvalget er overbevist om, at de mange lokale idéer vil bidrage til, at byerne og Varde
Kommune bliver et endnu mere attraktivt sted at bo og arbejde i de kommende år.
Puljens formål er at understøtte realiseringen af udviklingsplanerne, og derfor opfordres følgende
parter til at ansøge puljen: Udviklingsråd, borgerforeninger og styregrupper til udviklingsplaner.
Der er fastsat 2 ansøgningsfrister for kalenderåret 2018:
• Første ansøgningsfrist er fastsat til den 20. februar 2018.
• Anden ansøgningsfrist er fastsat til den 20. august 2018.
Udvalget for Plan og Teknik har fastsat følgende minimumskrav til ansøgningerne:


Projektet skal have baggrund i en vedtaget udviklingsplan



Ansøger skal redegøre for, hvordan ansøger vil skaffe medfinansieringen af ikke kommunale
midler på minimum 50 %

Udvalget har fastsat følgende fokuspunkter for prioriteringen af ansøgningerne (prioriteret
rækkefølge):
1. Projektet skal styrke bosætningen i byen via fastholdelse eller tiltrækning
2. Projektet tilfører byen nye funktioner
3. Projektet forskønner byen
4. Projektet skal kunne realiseres inden udgangen af 2019
5. Projektet kan med fordel indtænke visionen ”Vi i naturen”
Der er ingen formkrav for ansøgningen, udover at den skal sendes pr. mail til planogby@varde.dk
Ansøger opfordres til som minimum at forholde sig til følgende punkter:
Formål med projektet


Kort beskrivelse af projektet



Organisering – dvs. hvem har ansvaret for projektet og hvem gennemfører det



Budget og ikke mindst medfinansiering



Tidsplan – især forventet start- og sluttidspunkt. Vær her obs. på at mange projekter vil
kræve byggetilladelse eller lignende, hvilket skal indtænkes i tidsplanen

Ansøgninger sendes til – planogby@varde.dk

Øvrige vilkår:


For ansøgning om forprojekt gælder, at kommunal medfinansiering maksimalt kan udgøre
50.000kr.



Efter afslutning af projektet skal der indsendes et regnskab til Plan og Vækst. Regnskabet skal
være underskrevet af foreningens (interne) revisor



Frivilligt arbejde kan indgå i den lokale medfinansiering. Eget arbejde prisfastsættes med en
timeløn på 100 kr. pr. time. (i lighed med LAG-projekter)



Frivilligt arbejde må maksimalt udgøre 250 timer. Hvis omfanget af frivilligt arbejde udgør mere
end 100 timer eller mere end 30% af budgettet, så skal ansøgningen indeholde en kort
redegørelse for, hvordan omfanget af frivillige timer tænkes at blive realiseret.



Indgår der frivilligt arbejde i projektet skal der i forbindelse med udbetaling medsendes et
underskrevet timeregnskab for frivilligt arbejde.



Proceduren for udbetaling af tilskud afhænger af tilskuddets størrelse:
o Ved tilskud på op til 50.000kr. udbetales tilskud til en konto i en almennyttig forening,
når kommunen har modtaget dokumentation for bevilling af øvrige midler.
o Ved tilskud på mere end 50.000kr. udbetales tilskud til en forening på baggrund af en
faktura på indkøb af varer eller udført arbejde. Tilskuddet udbetales inden 5
arbejdsdage, så foreningen ikke behøves at lægge penge ud.
o Alternativt kan der i særlige tilfælde indgås aftale om, at Varde Kommune modtager
foreningens medfinansiering og køber varen på vegne af foreningen. I sådanne tilfælde
betales fortsat fuld moms.
o For ovenstående punkter gælder, at midler ifm. frivilligt arbejde udbetales på baggrund
af medsendt underskrevet timeregnskab.


Tilskuddet er som udgangspunkt gældende i 2 år, hvorefter Udvalget for Plan og Teknik
skal godkende en forlængelse. Ansøger skal halvårligt melde tilbage til Plan og Byudvikling
angående status for arbejdet med at skaffe den budgetterede medfinansiering.



Der må gerne ansøges til flere projekter fra samme udviklingsplan. I givet fald skal
Udviklingsrådet prioritere ansøgningerne, så denne prioritering kan indgå i udvalgets
behandling af sagen.

Alternative udviklingsplaner
For alternative udviklingsplaner, såsom udviklingsplaner via ”Blomstrende landsby” gælder, at disse,
eventuelt med udbygget projektkatalog, kan indgå på lige fod med hidtidige udviklingsplaner. Disse skal
opnå politisk accept som ved samme proces som hidtidige udviklingsplaner.
En udviklingsplan skal bygge på en bred borgerinddragelse, indeholde en fælles vision og konkrete
projekter der kan realiseres.
Spørgsmål til puljen kan rettes til Plan og Vækst ved Henrik Rasmussen (Tlf. 79 94 65 57 el.
herg@varde.dk). Ved spørgsmål angående udbetaling af tilskud rettes henvendelse til Mona Hansen
(Tlf. 79 94 74 93 el. monh@varde.dk)

Bilag: 97.1. Resume af ansøgninger 2018 ansøgningsrunde 1 feb
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 45175/18

ANSØGNINGER TIL ”PULJEN TIL REALISERING AF PROJEKTER IFM. UDVIKLINGSPLANER
2018” Februar 2018

Projekt

Formål


Lys på stierne, etape 4,
(Ølgod)
Sag. 18/701

Alslev Engpark Alslev
Sag. 18/288





Sig Naturpark (Sig)
Sag. 18/2524


Det gamle mejeri i Outrup:
forprojekt (Outrup)
Sag. 18/2722






Strandbyen i klitterne
(Vejers)
Sag. 18/2346



Indhold

At opnå sikre forhold
cyklister mm. På stierne i
Ølgod. Projektet er i tråd
med udviklingsplanens
fokus på sikre skoleveje.
Forskønnelse af grønt
område omkring å og
kælkebakke.
Skabe nyt fællesareal for
byens borgere i naturlige
omgivelser og med
synlighed fra Bredgade.
Etablering af naturpark på
et åbent engareal vest for
Sig By op mod A12.
Parken skal synliggøre Sig
By og dels området som en
grøn landsby, der med
temaet ”Vi i naturen” vil
fremskynde tilflytning til
området.



Genskabelse af den
oprindelige mejeribygning.
Historiefortælling.
Nærmere undersøgelse af
bygningens tilstand.
Forprojekt til afklaring af
muligheder.
Udskiftning af
vedligholdelsekræven-de
stolpehegn med jernkasser
tilplantet med hjelme.
Forskønnelse af Vejers
Havvej.











Budget.

Belysning til stierne i Ølgod (45
lamper). Disse opstilles af frivillige,
samt autoriserede installatører.



Indretning af fællesareal til park med
beplantning der giver karakter af eng,
med høje blomster og spiselige planter.
Derudover inventar i form af diverse
borde og bænke.




Parken skal være et aktivitets- og
oplevelsesområde for alle Sigs borgere,
unge som ældre, og parken skal være
tilgængelig for alle, også barnevogne
og kørestole.
Anlæg af stier og åbne
aktivitetsområder. (Madpakkehus,
naturlegeplads og udendørs
fitnessaktiviteter, frugttræer og
sanseoplevelser)
Renovering af det gamle mejeri med
formål om i bygningen at kunne
fortælle historien om andelsbevægelsen
og landbruget i Outrup-området.

Udskiftning af stolpehegn med
jernkasser tilplantet med hjelme,
således at der bygges videre på
udskiftningen af hybenrose med
hjelme.

Fokusområde

Bem

320.000 kr. Der foreligger tilsagn om
200.000 kr. fra fond.
Der søges om 120.000 kr. som vil
aktivere tilsagnet fra fonden.





Styrker bosætning (1)
Forskønner byen (3)
Kan realiseres inden
udgangen af 2019 (4)



132.875 kr. inklusive 50 frivilligtimer.
Der er tilsagn om 75.000kr fra SEs
Vækstpulje.
Der bedes om medfinansiering i form af
49.000 kr.





Styrker bosætning (1)
Forskønner byen (3)
Indtænker visionen (5)



Ansøgn
for 50%




Uafklaret budget.
Der søges om 500.000kr.





Forskønner byen (3)
Styrker bosætning (1)
Indtænker visionen (5)





Der ansø
Budgett
Der virk
tilgang i



Ca. 150.000 kr. + moms.




Styrker bosætning (1)
Forskønner byen (3)



Projekte
kan give
forproje
skal find
medfina





Budget 348.000 kr.
Der ansøges om 260.000 kr.
Medfinansiering 88.000 kr og fremtidigt
vedligehold af jernkasserne.



Forskønner byen (3)



Projekte
50% da
vedligeh
medfina







Ansøgn
for 50%
Der arbe
arbejdsk

Projekt

Formål


Videreudvikling af ”Digital
Stationsby” (Tistrup)
Sag. 18/2344

NaturHuset (StarupTofterup)
Sag. 18/2339




Renovering af
servicebygning –
Naturuniversitet i Starup.
(Starup-Tofterup)
Sag. 18/2520

Indhold

Udvidelse af antallet af
arrangementer under
projektet ”Digital
Stationsby”.



Aktivering af
forhenværende brugs.
Liv, glæde og aktivitet i
midtbyen.



Renovering af
servicebygning med
tilknytning til Starup
Naturuniversitet.



Budget.

Indkøb af udstyr. (drawing tablets og
en Rokoko Smartsuit, samt opgradering
af internet i Janusbygningens sale.
Udvidelse af antal arrangementer.




Indretning af forhenværende brugs til
turistinfo, iværksætterkontorer,
mødelokaler mm.




Renovering af servicebygning til at
indeholde følgende faciliteter:
handicaptoilet, udekøkken og depot.






Der ansøges om 380.000 kr.
Der er pt. medfinansiering fra LAG med
200.000 kr. og SEs Vækstfond.
Der er en del frivilligt arbejde fra
NaturHusets medlemmer (tømrere,
murere, malere, elektrikere mm.)
Der søges med baggrund i tidligere
modtagne tilskud fra fonde om 337.750
kr.

Bem

Styrker bosætning (1)
Projektet tilføjer ny funktion
(2)
Kan realiseres i løbet af
2018/19 (4)








Styrker bosætning (1)
Tilføjer ny funktion (2)
Forskønner byen (3)
Indtænker visionen (5)






Tilføjer ny funktion (2)
Kan med fordel indtænke
visionen (5)








Der ansøges om 38384 kr.
Der er medfinansiering fra 2 fonde.

Fokusområde











Nytænkning af Lydum
Stadion grundet færre
sport- og fritidsaktiviteter.





Nytænkning af Lydum
Stadion. (Lydum)
Sag. 18/2343








I samarbejde med DGI og Dansk
Krolf-union nytænkes Lydum Stadion.
Lydum Stadions østlige del inddrages
til andre formål.
Det østlige dels sydlige halvdel
tilplantes med ca. 40 frugttræer.
Den østlige dels nordlige halvdel
omdannes til Krolfbane med diverse
bærbuske og vilde blomsterplantet ind
imellem.
Bålpladsen flyttes i samme ombæring.






Budget inkl. moms er 38.398 kr.
Der søges om 19.199 kr.









Styrker bosætning (1)
Tilføjer ny funktion (2)
Forskønner byen (3)
Kan hurtigt realiseres (4)
Indtænker visionen (5)





Projekte
Janusby
Ansøgn
vil kunn
fritidsud

Ansøgn
for 50%
Der arbe
af frivill
Samlet p
mio. kr.
Projekte
puljer m
etablerin
Projekte
”Puljen
udviklin
medfina
Samlet p
oprindel
fonde +
Ansøgn
for 50%
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Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
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2 Udvalget for Plan og Teknik

Budgetforslag Omprioteringsforslag
2019

Bemærkninger

120.414.704

-1.350.000 Sammentælling

103 Økonomi

2.799.383

Sammentælling

02 Transport og infrastruktur
231001 Fælles udgifter og indtægter Kollektiv trafik (tog- og busdrift)
235001 Vestbanen A/S

2.799.383
-617

Sammentælling

2.800.000

501 Vej og Park

86.419.344

-950.000 Sammentælling

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
010005 Offentlige toiletter
010007 Renovering af offentlige
toiletter
020001 Fælles udgifter og indtægter
020005 Legeplads - Arnbjerg
020007 Vedligeholdelse af
legepladsredskaber
020008 Byinventar m.m.
020010 Sig, Tambours Have
020014 Stibroer i parker og grønne
områder
020015 Varde, Kolonihaver ved Kærvej
020016 Varde, Minibyen
020017 Lokaler Minimurerne - lejet
bygning
071001 Vandløbsvedligeholdelse - Fælles
udgifter og indtægter
071010 Højtryksspuling m.v. af
drænledninger i Vejers og Blåvand
071015 Naturpleje
080010 Strandrensning
080020 Nødhjælpsposter - strand

20.986.118

Sammentælling

02 Transport og infrastruktur

65.433.226

Sammentælling

3.052.031

Sammentælling

01 Fælles formål
201001 Fælles udgifter og indtægter
(personale udg. mv. - under vej )
201003 Maskinafdelingen - indkøb samt
udførelse af opgaver
201005 Ledelse og administration
03 Arbejder for fremmed regning
203001 Fælles udgifter og indtægter,
arbejde for fremmed regning
05 Driftsbygninger og -pladser
205001 Fælles udgifter og indtægter for
Materielgårde
205002 Kantinen, Materielgård, Sig
205003 Servicefunktioner hjemmeplejebiler

1.448.810
724.610
9.921.811
49.171
55.567
263.385
668.363
100.720
-12.567
270.092
117.348
5.727.337
-10.787
464.046
1.155.095
43.117

338.615
323.580
2.389.836
-347.404
-347.404
2.266.718
2.081.192
88.820
6.965

Sammentælling

Sammentælling
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205015 Busskure og busstandere
28 Kommunale veje
11 Vejvedligeholdelse m.v.
211020 Vejvedligehold
211025 Gadelys
211026 Signalanlæg og torontoanlæg
211029 Myndighedsopgave - Administration
af vejvedligeholdelse
211035 Vejvandsbidrag
12 Belægninger m.v.
212005 Slidlag
14 Vintertjeneste
214005 Vintervedligeholdelse
35 Havne
41 Lystbådehavne m.v.

Budgetforslag Omprioteringsforslag
2019
89.741
60.437.446
29.812.911
20.377.990
4.440.825
1.077.861
1.132.868
2.783.367
18.598.138
18.598.138
12.026.397
12.026.397
24.435
24.435

Bemærkninger

Sammentælling
Sammentælling

Sammentælling
Sammentælling
Sammentælling

502 Teknik og Miljø

17.765.348

-200.000 Sammentælling

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
005020 Del af elforbrug - Grønt område
v/Skolegade i Ølgod
010001 Vedligeholdelse af kommunale
bygninger
010025 Service & energioperatør Uddannelse/netværk
15 Byfornyelse
015001 Fælles udgifter og indtægter Kommunens andel af finansiering (afdrag
og renter til kreditforeningslån ) for
"gamle" godkendte byfornyelses sager
i.h.t daværende gældende lovgivning og
de afsluttes også efter disse regler.
015005 Udgifter til sundhedsfarlige
boliger og skimmelsvamp
28 Fritidsområder
020035 Planlægning og nye tiltag grønne områder
38 Naturbeskyttelse
50 Naturforvaltningsprojekter
050005 Naturpleje
050010 Fra Kyst til Kyst
050012 Sti langs Ansager Kanal
050015 Naturinformation
050018 Blå flag og kommunal
medfinansiering af livreddere ved kyst
050019 Naturpark Vesterhavet certificering og vedligeholdelse af
naturparkplanen
050020 Naturplanlægning og
naturforvaltningsprojekter
050023 Driften af "Fortællinger i
Naturpark"
050025 Kommunernes Vadehavssekretariat Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde
53 Skove

17.763.985

Sammentælling

10.182
11.164.673
42.152
1.458.002
1.180.579

Sammentælling

277.423
257.620
257.620

Sammentælling

2.327.270
1.926.793
559.254
143.687
30.044
206.911
68.489

Sammentælling
Sammentælling

200.317

350.907
100.055
267.129
67.879

Sammentælling

06-04-2018
08:34:13
053002 Skovene i Varde Kommune
54 Sandflugt
054020 Kystsikring
054030 Sandflugt
48 Vandløbsvæsen
070001 Fælles udgifter og indtægter
070005 Sandfang og afvandingskanaler
070010 Forbedring af vandløb
(gydebanker)
52 Miljøbeskyttelse m.v.
81 Jordforurening
85 Bærbare batterier
085020 Batterier og akkumulatorer og
udtjente batterier og akkumulatorer
89 Øvrig planlægning, undersøgelser,
tilsyn m.v.
089001 Fælles udgifter og indtægter
089020 Kystvande - Vandkvalitet og
badevand
089047 KOMBIT - Byg & Miljø
089048 Beredskabsalarm - SMS tjeneste
089050 Danmarks Miljøportal
089060 Indsatsplaner vedr.
grundvandsbeskyttelse
55 Diverse udgifter og indtægter
093005 Skadedyrsbekæmpelse
02 Transport og infrastruktur
205001 Fælles udgifter og indtægter for
Materielgårde
601 Borgerservice
231001 Fælles udgifter og indtægter Kollektiv trafik (tog- og busdrift)

Budgetforslag Omprioteringsforslag
2019
67.879
332.598
227.725
104.873
1.000.499
492.156
255.629
252.714

Bemærkninger

Sammentælling

Sammentælling

1.689.668
85.209
86.613
86.613

Sammentælling

1.517.846

Sammentælling

Sammentælling

482.920
173.844
125.077
9.999
183.925
542.081
-186.081
-186.081

Sammentælling

1.363
1.363

Sammentælling

12.450.282

-250.000 Sammentælling

12.450.282

-250.000

Budget 2018 + overslagsår
06-04-2018
08:34:13

2 Udvalget for Plan og Teknik

Budgetforslag Omprioteringsforslag
2019

Bemærkninger

120.414.704

101 Direktør Thomas Japp

980.347

02 Transport og infrastruktur
201005 Ledelse og administration

980.347
980.347

103 Økonomi

2.799.383

02 Transport og infrastruktur
231001 Fælles udgifter og indtægter Kollektiv trafik (tog- og busdrift)
235001 Vestbanen A/S

2.799.383
-617
2.800.000

501 Vej og Park

86.419.344

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
25 Faste ejendomme
10 Fælles formål
1 Drift
010005 Offentlige toiletter
010007 Renovering af offentlige
toiletter
28 Fritidsområder
20 Grønne områder og naturpladser
1 Drift
020001 Fælles udgifter og indtægter
020005 Legeplads - Arnbjerg
020007 Vedligeholdelse af
legepladsredskaber
020008 Byinventar m.m.
020010 Sig, Tambours Have
020014 Stibroer i parker og grønne
områder
020015 Varde, Kolonihaver ved Kærvej
020016 Varde, Minibyen
020017 Lokaler Minimurerne - lejet
bygning
48 Vandløbsvæsen
71 Vedligeholdelse af vandløb
1 Drift
071001 Vandløbsvedligeholdelse - Fælles
udgifter og indtægter
071010 Højtryksspuling m.v. af
drænledninger i Vejers og Blåvand
071015 Naturpleje
52 Miljøbeskyttelse m.v.
80 Fælles formål
1 Drift
080010 Strandrensning

20.986.118
2.173.420
2.173.420
2.173.420
1.448.810
724.610
11.433.890
11.433.890
11.433.890
9.921.811
49.171
55.567
263.385
668.363
100.720
-12.567
270.092
117.348
6.180.596
6.180.596
6.180.596
5.727.337
-10.787
464.046
1.198.212
1.198.212
1.198.212
1.155.095

Lederløn

080020 Nødhjælpsposter - strand
02 Transport og infrastruktur
22 Fælles funktioner
01 Fælles formål
1 Drift
201001 Fælles udgifter og indtægter
(personale udg. mv. - under vej )
201003 Maskinafdelingen - indkøb samt
udførelse af opgaver
201005 Ledelse og administration
03 Arbejder for fremmed regning
1 Drift
203001 Fælles udgifter og indtægter
05 Driftsbygninger og -pladser
1 Drift
205001 Fælles udgifter og indtægter for
Materielgårde
205002 Kantinen, Materielgård, Sig
205003 Servicefunktioner hjemmeplejebiler
205015 Busskure og busstandere
28 Kommunale veje
11 Vejvedligeholdelse m.v.
1 Drift
211020 Vejvedligehold
211025 Gadelys
211026 Signalanlæg og torontoanlæg
211029 Myndighedsopgave - Administration
af vejvedligeholdelse
211035 Vejvandsbidrag
12 Belægninger m.v.
1 Drift
212005 Slidlag
14 Vintertjeneste
1 Drift
214005 Vintervedligeholdelse
35 Havne
41 Lystbådehavne m.v.
1 Drift
241001 Fælles udgifter og indtægter

43.117
65.433.226
4.971.345
3.052.031
3.052.031
338.615
323.580
2.389.836
-347.404
-347.404
-347.404
2.266.718
2.266.718
2.081.192
88.820
6.965
89.741
60.437.446
29.812.911
29.812.911
20.377.990
4.440.825
1.077.861
1.132.868
2.783.367
18.598.138
18.598.138
18.598.138
12.026.397
12.026.397
12.026.397
24.435
24.435
24.435
24.435

502 Teknik og Miljø

17.765.348

00 Byudvikling, bolig- og
miljøforanstaltninger
22 Jordforsyning
05 Ubestemte formål
1 Drift
005020 Del af elforbrug - Grønt område
v/Skolegade i Ølgod
25 Faste ejendomme
10 Fælles formål
1 Drift
010001 Vedligeholdelse af kommunale
bygninger
010025 Service & energioperatør -

17.763.985
10.182
10.182
10.182
10.182
12.664.827
11.206.825
11.206.825
11.164.673
42.152

Uddannelse/netværk
15 Byfornyelse
1 Drift
015001 Fælles udgifter og indtægter Kommunens andel af finansiering (afdrag
og renter til kreditforeningslån ) for
"gamle" godkendte byfornyelses sager
i.h.t daværende gældende lovgivning og
de afsluttes også efter disse regler.
015005 Udgifter til sundhedsfarlige
boliger og skimmelsvamp
28 Fritidsområder
20 Grønne områder og naturpladser
1 Drift
020035 Planlægning og nye tiltag grønne områder
38 Naturbeskyttelse
50 Naturforvaltningsprojekter
1 Drift
050005 Naturpleje
050010 Fra Kyst til Kyst
050012 Sti langs Ansager Kanal
050015 Naturinformation
050018 Blå flag og kommunal
medfinansiering af livreddere ved kyst
050019 Naturpark Vesterhavet certificering og vedligeholdelse af
naturparkplanen
050020 Naturplanlægning og
naturforvaltningsprojekter
050023 Driften af "Fortællinger i
Naturpark"
050025 Kommunernes Vadehavssekretariat Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde
53 Skove
1 Drift
053002 Skovene i Varde Kommune
54 Sandflugt
1 Drift
054020 Kystsikring
054030 Sandflugt
48 Vandløbsvæsen
70 Fælles formål
1 Drift
070001 Fælles udgifter og indtægter
070005 Sandfang og afvandingskanaler
070010 Forbedring af vandløb
(gydebanker)
52 Miljøbeskyttelse m.v.
81 Jordforurening
1 Drift
081001 Fælles udgifter og indtægter
85 Bærbare batterier
1 Drift
085020 Batterier og akkumulatorer og
udtjente batterier og akkumulatorer
89 Øvrig planlægning, undersøgelser,
tilsyn m.v.

1.458.002
1.458.002
1.180.579

277.423
257.620
257.620
257.620
257.620
2.327.270
1.926.793
1.926.793
559.254
143.687
30.044
206.911
68.489
200.317

350.907
100.055
267.129
67.879
67.879
67.879
332.598
332.598
227.725
104.873
1.000.499
1.000.499
1.000.499
492.156
255.629
252.714
1.689.668
85.209
85.209
85.209
86.613
86.613
86.613
1.517.846

1 Drift
089001 Fælles udgifter og indtægter
089020 Kystvande - Vandkvalitet og
badevand
089047 KOMBIT - Byg & Miljø
089048 Beredskabsalarm - SMS tjeneste
089050 Danmarks Miljøportal
089060 Indsatsplaner vedr.
grundvandsbeskyttelse
55 Diverse udgifter og indtægter
93 Diverse udgifter og indtægter
1 Drift
093005 Skadedyrsbekæmpelse

1.517.846
482.920
173.844

02 Transport og infrastruktur
22 Fælles funktioner
05 Driftsbygninger og -pladser
1 Drift
205001 Fælles udgifter og indtægter for
Materielgårde

1.363
1.363
1.363
1.363
1.363

125.077
9.999
183.925
542.081
-186.081
-186.081
-186.081
-186.081

601 Borgerservice

12.450.282

02 Transport og infrastruktur
32 Kollektiv trafik
31 Busdrift
1 Drift
231001 Fælles udgifter og indtægter Kollektiv trafik (tog- og busdrift)

12.450.282
12.450.282
12.450.282
12.450.282
12.450.282

Total ('Udgift')
Total ('Indtægt')
Total ('Netto')

130.784.949
-10.370.245
120.414.704

Bilag: 99.2. Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Maskinkonto
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53066/18

Forslag til Budget 2019-2022

Maskinkonto
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Der vil være basis for, at nedbringe investering i maskiner, ved at udsætte
investeringen til 2020.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil ikke påvirke serviceniveau eller visioner markant.
Økonomi
Der vil være en besparelse ved at foretage mindre maskinindkøb i 2019.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2019

2020

2021

2022

-450

0

0

0

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forslaget vil ikke indebære personalemæssige konsekvenser.

Bilag: 99.3. Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Astfaltkonto
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53058/18

Forslag til Budget 2019-2022

Asfaltkonto
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Besparelse på udlægning af slidlag på asfaltveje.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Serviceniveau på enkelte strækninger bliver forringet i mindre grad.
Økonomi
Ved at undlade udlægning af ny slidlag, vil en besparelse være til stede.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift
Anlæg

Personalekonsekvenser
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

2019

2020

2021

2022

-400

-400

-400

-400

Bilag: 99.4. Omprioteringsforslag - Udvalget P & T - Søvedligehold
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53052/18

Forslag til Budget 2019-2022

Sø vedligehold/privatisering af vandløb
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Sø vedligeholdelse
Vej og Park har i samarbejde med Naturcentret udarbejdet en prioriteret plan for
oprensning af kommunale søer. I Vej og parks budget er der årligt afsat 150.000
kr. til oprensning af søerne. Den prioriterede plan for sø oprensningen er stort set
gennemført og derfor foreslås det at reducere budgettet for sø oprensningen med
50.000 kr./år.
Privatisering af vandløb
Med vedtagelsen af landbrugspakken er der langt op til at en række mindre
vandløb ikke længere skal være en del af vandområdeplanen. Når vandløbene ikke
længere er en del af Vandområdeplanen, vil vandløbenes primære anvendelse kun
være afvanding for landbrugserhvervet. Det foreslås at disse vandløb privatiseres,
således at den fremtidige vedligeholdelse vil være de enkelte lodsejere.
De endelige antal km vandløb kendes endnu ikke, men det forventes at omkring
100 km vandløb vil udgå af Vandområdeplanen.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Med et budget på 100.000 kr./år til sø oprensning vil der kunne oprenses ca. 1 sø
hver 3. – 4. år.
Det kommunale serviceniveau for vandløbene reduceres, da det er lodsejerne der
fremover skal stå for vedligeholdelsen.
Økonomi
Budgettet reduceres med 50.000 kr. fra 150.000 kr. til 100.000 kr./år.
Varde Kommunes udgifter til vedligeholdelse af de mindre vandløb er ca. 4 kr./m
svarende til ca. 400.000 kr./år. Forslaget vil først kunne implementeres i 2020 da
privatiseringen først kan iværksættes når vandløbsstrækningerne kendes.

Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2019

2020

2021

2022

-450

-450

-450

Anlæg

Personalekonsekvenser
Sø oprensningen foretages hovedsageligt af eksterne entreprenører og derfor vil
reducering af budgettet kun have minimale personalemæssige konsekvenser.
Hvert år vedligeholdes ca. 80 km vandløb af eksterne entreprenører, så en
privatisering vil også her have minimale personalemæssige konsekvenser.

Bilag: 99.5. Omprioriteringsforslag - P & T - Vedligehold af naturstier
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53028/18

Forslag til Budget 2019-2022

Vedligehold af naturstier
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune har i 2012 indgået aftaler med lodsejere om en natursti langs
Holme Å og Varde Å (Kyst til Kyst Stien). Aftalen løber frem til 2024. Kommunen
har vedligehold af stien. Vedligeholdelsesniveauet af Kyst til Kyst Stien og
overnatningspladserne reduceres fra de nuværende 3-4 årlige slåninger til 1-2
samt at brænde og øvrige faciliteter ved overnatningspladsenerne reduceres.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Stiens brugere vil opleve, at stien fremover vil være mere uplejet sti og have færre
faciliteter ved overnatningspladserne.
Økonomi
Der foreslås en reduktion af budgettet med 100.000.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2019

2020

2021

2022

-100

-100

-100

-100

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forvaltningen rekvirere en del af vedligeholdelsen hos Vej og Park.

Bilag: 99.6. Omprioriteringsforslag - P&T - Bygningsvedligehold
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53010/18

Forslag til Budget 2019-2022

Bygningsvedligehold
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på
kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer
og døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på
tekniske anlæg i bygningerne.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det vil have en konsekvens for bygningsstanden på de kommunale bygninger, da
færre midler til vedligehold vil betyde en øget nedbrydning af bygningerne.
Økonomi
På kommunens driftskonto til vedligeholdelse af kommunale bygninger er der afsat
ca. 11.200.000 mio. kr. årligt, som med dette forslag foreslås reduceret med
100.000 kr.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2019

2020

2021

2022

-100

-100

-100

-100

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen er på driftskontoen
personalemæssige konsekvenser.

for

bygningsvedligehold

og

har

ingen

Bilag: 99.7. Omprioteringsforslag - Udvalget P&T Optimering af kollektiv trafi
k
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53006/18

Forslag til Budget 2019-2022

Optimering af kollektiv trafik
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Som følge af de besluttede ændringer i skolestrukturen har forvaltningen
gennemgået den kollektive trafik. Det har vist sig at vi kan optimere udnyttelsen af
rute 487 så den betjener Blåvandshuk skole f.s.a. elever fra Billum og Janderup.
Tidligere har rute 487 transporteret elever til skolerne i Varde by, men som følge af
ændringerne i skolestrukturen skal flere elever nu transporteres til Blåvandshuk
skole.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det er forvaltningens vurdering, at elever i området, der tidligere har benyttet rute
487 til transport til skolerne i Varde by kan benytte alternativ transport f.eks. toget
og dermed vil man ikke opleve en serviceforringelse.
Økonomi
Vognmanden, som betjener ruten har endnu ikke haft mulighed for at prøvekøre den
nye ruteføring og derfor er nedenstående besparelse et foreløbigt bud.
Et forsigtigt skøn fra forvaltningen vil være at besparelsen vil kunne realiseres.

Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen

2019

2020

2021

2022

-250

-250

-250

-250

Bilag: 99.8. Omprioteringsforslag - Udvalget for P & T - Totalskema
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53143/18

Budget 2019
Omprioteringsforslag - Udvalget for Plan og Teknik
U3

Virksomhed

Tekst

501
501
501

Vej og Park
Vej og Park
Vej og Park

Maskinkonto
Astfaltkonto
Søvedligehold

502
502

Teknik og Miljø
Teknik og Miljø

601

Borgerservice
Total

Dok.nr.

2019

2020

2021

2022

53066-18
53058-18
53052-18

-450.000
-450.000
-50.000

-450.000
-450.000
-50.000

-450.000
-450.000
-50.000

-450.000
-450.000
-50.000

Vedligehold af naturstier
Bygningsvedligehold

53028-18
53010-18

-100.000
-100.000

-100.000
-100.000

-100.000
-100.000

-100.000
-100.000

Optimering af kollektiv trafik

53006-18

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

-1.400.000

Bilag: 99.9. Effektiviserings- og prioriteringskatalog 2018 -2021 Udvalget for
Plan og Teknik
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 53483/18

Forslag til Budget 2018-2021

23. maj 2017

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Forslag til Budget 2018-2021
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Side 2

Forslag til Budget 2018-2021

PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune har Blå Flag på 8 strande. Det Blå Flag signalerer, at der det
pågældende sted er rent badevand, redningsudstyr og toiletfaciliteter i nærheden af
stranden.
Der foreslås her et ophør med at søge om Blå Flag. Der søges om godkendelse til
Blå Flag for et år af gangen hos Friluftsrådet. Ansøgningen skal derefter godkendes
af den nationale og internationale jury.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
At der ikke længere er Blå Flag ved kommunens strande, og derved ikke den
mulighed for strandbesøgende af orientere sig efter de Blå Flag. Forslaget kan derfor
få betydning for turismen.
Økonomi
Kommunen betaler årligt kontingent pr. Blå Flag Strand (46.000 kr.), samt til et
udvidet analyseprogram for vandanalyser ved strandene med Blå Flag (20.000 kr.).
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-66

-66

-66

-66

Anlæg

Ud over besparelse på drift under Plan og Teknik vil et ophør med at have Blå Flag
give en ressourcefrigivelse hos Vej og Park.
Et alternativ til forslaget med ophør af Blå Flag er, at antallet af strande med Blå
Flag i stedet reduceres til fx 5 steder, hvorved der kan opnås en besparelse på ca.
25.000 pr år.
Personalekonsekvenser
Ingen.
IKKE MEDTAGET I BUDGETTET 2018 -2021

Side 3

Forslag til Budget 2018-2021

PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune har indgået en fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring på
en strækning ved Blåvand (Høfde 10a – Ishuset). Aftaleperioden er 2014-2018. I
aftalen indgår sandfodring og klitplantning.
Her foreslås et ophør med kystsikring ved Blåvand, når aftaleperioden udløber.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Ved bortfald af det kommunale bidrag til kystsikring på strækningen, må det
forventes at Kystdirektoratet alene vil udføre kystsikringen på den centrale
strækningen ved Blåvand by (fra høfde 1 til høfde 6), da de kun har ansvaret for at
sikre Blåvand by.
Økonomi
I fællesaftalen skal Varde Kommune betale 500.000 pr. år i aftaleperioden. I dette
beløb indgår 100.000 pr. år fra Grundejerforeningen Grønningen.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-400

-400

-133

-133

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.

INDGÅR I BUDGETTET 2018- 2021
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Forslag til Budget 2018-2021

PT3. Naturinformation og naturfoldere
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune udarbejder informationsmateriale om natur og naturoplevelser,
bl.a. gennem ”Ta´på tur”-folderne, foldere og informationstavler ved fortidsminder
og naturområder.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Opsætning og udarbejdelse af naturinformation og det kommunale tilskud til Ta´på
tur folderen kan ikke længere finansieres gennem budgettet i Plan og Teknik
Udvalget. Ved ikke længere at bidrage til udgivelsen af Ta´på tur folderne, vil der
være risiko for, at de øvrige parter (Naturstyrelsen, Varde Museerne og Ringkøbing—
Skjern Kommune) i samarbejdet ikke længere kan udgive folderne. Folderen er en
god platform for formidling af de formidlingsrettede aktiviteter, der foregår i
kommunen.
Økonomi
Midlerne til naturinformation udgør 208.000 kr., som bortfalder med dette forslag.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-208

-208

-208

-208

Anlæg

Personalekonsekvenser
Materialet udarbejdes af eksterne bl.a. Varde Museerne.

IKKE MEDTAGET
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Forslag til Budget 2018-2021

PT4. Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Varde Kommune har i 2012 indgået aftaler med lodsejere om en natursti langs
Holme Å og Varde Å (Kyst til Kyst Stien). Aftalen løber frem til 2024. Kommunen har
vedligehold af stien. Ud over at vedligeholde stien varetager kommunen pleje af en
række fortidsminder og evt. tilhørende naturområder.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Vedligeholdelsesniveauet af Kyst til Kyst Stien og overnatningspladserne reduceres
fra de nuværende 3-4 slåning til kun én slåning årligt, brænde og øvrige faciliteter
ved overnatningspladserne reduceres. Fortidsminder og den natur forbundet med
dem plejes ikke længere. Kommunen har plejeforpligtigelsen for fortidsminder,
derfor vil der på sigt skulle genoptages pleje af fortidsminderne.
Økonomi
Naturplejemidlerne foreslås reduceret med 150.000.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-150

-150

-150

-150

Anlæg

Personalekonsekvenser
Forvaltningen bestiller plejen hos Vej og Park.

IKKE MEDTAGET
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Forslag til Budget 2018-2021

PT5. Bygningsvedligehold
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på
kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer og
døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på
tekniske anlæg i bygningerne.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det vil have en konsekvens for det økonomiske efterslæb på de kommunale
bygningers udvendige vedligehold, da besparelser betyder, at det vil tage længere
tid at komme efterslæbet til livs. Det kan også få betydning for de udgifter, der
kommer løbende til akutte opgaver pga. den mindre økonomi til
løbende/forebyggende vedligehold.
Økonomi
På kommunens driftskonto til vedligeholdelse af kommunale bygninger er der afsat
ca. 11.200.000 mio. kr. årligt, som med dette forslag foreslås reduceret med
200.000 kr.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-200

-200

-200

-200

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen er på driftskontoen
personalemæssige konsekvenser.

for

bygningsvedligehold

og

har

ingen

IKKE MEDTAGET
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Forslag til Budget 2018-2021

PT6. Effektivisering af strandrensning
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Vej og Park har varetaget strandrensningen efter kontrolbuddet med start på
opgaven 1. april 2013. Aftalen udløber 31. marts 2018. I de seneste 3 år har der
været et mindreforbrug på strandrensningskontoen, som skyldes en mere effektiv
håndtering af affald, samt for strandrensningen gunstige vejrforhold.
Derfor foreslås det, at strandrensningskontoen nedsættes med 250.000 kr. årligt
under forudsætning af at opgaven ikke genudbydes eller serviceniveauet ønskes
øges.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Uændret serviceniveau.
Økonomi
Konsekvensen ved besparelsen vil være, at der i år med ”ugunstige vejrforhold” vil
være et mindre underskud på strandrensningskontoen, som opvejes af år med
”gunstige vejrforhold”.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + =
merudgift)

2018

2019

2020

2021

-250

-250

-250

-250

Drift
Besparelse på strandrensning
Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen, da området har haft et mindreforbrug i tidligere år.

INDGÅR I BUDGETTET 2018 - 2021
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Forslag til Budget 2018-2021

PT7. Udmøntning af besparelse fra tidligere beslutning omkring
nedlæggelse af nødhjælpsposter
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Udvalget besluttede på sit møde den 4. april 2017 at omprioritere besparelsen på
nedlæggelse af nødhjælpsposterne på 140.000 kr. til serviceforbedringer på
strandene. I 2017 anvendes alle 140.000 kr., men i 2018 og i årene fremover er der
et mindreforbrug på 80.000 kr., som Plan- og Teknikudvalget besluttede skulle indgå
i prioriteringen til budget 2018 -2021.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Uændret serviceniveau.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2018

2019

2020

2021

-80

-80

-80

-80

Drift
Omprioritering af besparelsen fra nedlægning
af nødtelefoner på strandene
Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2018 - 2021
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Forslag til Budget 2018-2021

PT8. Besparelse på sø oprensning
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Vej og Park har et årligt budget for sø oprensning på 250.000 kr./år. Heraf udgør
vedligeholdelsen af ny oprensede søer 100.000 kr./år. Der er nu foretaget
oprensning af langt de fleste kommunale søer. I 2017 oprenses søen i Kvong og i
Oksbøl. Herefter mangler der kun oprensning af den store sø i det grønne område
nord for præstegården i Ølgod. Derfor foreslås det, at indstille oprensningen af søer
i to år. Dog fastholdes vedligeholdelsen af de ny oprensede søer. Det giver et mindre
forbrug på budgettet for sø oprensning på 150.000 kr. i 2018 og 2019.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Oprensning af sø i Ølgod udsættes i 2 år.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

2018

2019

-150

-150

2020

2021

Drift
Besparelse på sø oprensning
Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2020 - 2021
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Forslag til Budget 2018-2021

PT9. Besparelse på vejpulje for mindre anlæg
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Vejpuljen under Drift foreslås reduceret med 250.000 kroner, fra i dag 500.000
kroner årligt til 250.000 kroner årligt. Puljen anvendes i dag til at finansiere mindre
anlæg, som Driften udfører på bestilling fra den øvrige forvaltning m.fl., eksempelvis
nye skilte langs vejene, ønsker om nye fortovsstrækninger, opsætning af
supplerende gadelys etc.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
En reduktion vil betyde færre muligheder for at udføre disse mindre anlæg. I og
med, at der i stedet skal søges ekstra budgetbevillinger, vil reaktionstiden forøges.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-250

-250

-250

-250

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2018 -2021
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Forslag til Budget 2018-2021

PT10. Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Ukrudtsbekæmpelse langs veje, stier og fortove foregår i dag med termisk
bekæmpelse i form af gasbrænding, samt mekanisk bekæmpelse i form af børstning
med stålbørster. Vej & Park foreslår, at kommunen i stedet anvender spotsprøjtning
med pesticider. Med denne bekæmpelsesmetode kan ukrudtsbekæmpelsen
reduceres til 2-3 gange årligt, i modsætning til nuværende metoder, som skal
udføres 8-12 gange årligt for et ordentligt resultat.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Der vil være mindre synligt ukrudt langs veje, fortove og stier. Co2 belastning
reduceres med ca. 10 tons årligt og pesticidforbruget øges med ca. 50 kg
koncentreret ukrudtsmiddel årligt. På særlige steder i kommunen må det dog
påregnes, at der stadig udføres ukrudtsbekæmpelse på ”traditionel” vis.
Økonomi
Efter anskaffelse, indkøring, træning, tilpasning af mandskab og maskinpark
forventes en årlig besparelse på ca. 460.000 kroner fra og med 2019.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-460

-460

-460

Anlæg

Personalekonsekvenser
Efter indkøring forventes en reduktion i mandetimer på 600 timer årligt.

IKKE MEDTAGET
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Forslag til Budget 2018-2021

PT11. Privatisering af offentlige vandløb
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
I forbindelse med vedtagelsen af landbrugspakken, er der langt op til, at en række
mindre vandløb ikke længere skal være en del af vandområdeplanen. I dag er det
Varde Kommune, der vedligeholder vandløbene, ud fra at tilgodese både de
afvandingsmæssige interesser og de naturmæssige interesser.
Når vandløbene ikke længere er en del af Vandområdeplanen, vil vandløbenes
primære anvendelse kun være afvanding for landbrugserhvervet. Det foreslås at
disse vandløb privatiseres, således at den fremtidige vedligeholdelse vil være op til
de enkelte lodsejere.
Vedligeholdelsesniveauet styres fortsat af regulativerne, som for private vandløb
kaldes vedligeholdelsesinstrukser.
De endelige antal km vandløb kendes endnu ikke, da arbejdet med at udtage vandløb
først vil være endelig implementeret i Vandområdeplanerne sidst i 2018, men det
forventes at omkring 100 km vandløb vil udgå af Vandområdeplanen.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Det kommunale serviceniveau for vandløbene reduceres, da det er lodsejerne, der
fremover skal stå for vedligeholdelsen.
Økonomi
Varde Kommunes udgifter til vedligeholdelse af de mindre vandløb er ca. 4 kr./m.
Forslaget vil først kunne implementeres i 2019, da privatiseringen først kan
iværksættes når vandløbsstrækningerne kendes.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-400

-400

-400

Anlæg

Personalekonsekvenser
Besparelsen er på driftskontoen for vandløbsområdet. På det administrative område
er der ingen konsekvenser, idet vandløbene fortsat er omfattet af vandløbsloven og
der skal fortsat søges om tilladelser til f.eks. etablering af broer m.v.

IKKE MEDTAGET
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Forslag til Budget 2018-2021

PT12. Besparelse på asfaltslidlagsbudget
Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag
Vej & Park foreslår en reduktion af asfaltkontoen. Det nuværende budget rækker,
med de gældende lave asfaltpriser, til udlægning af flere kilometer asfaltslidlag om
året. I 2018 forslås en større besparelse på 1,2 mio. kr. faldende til et niveau på
450.000 kr. fra 2020.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Serviceniveauet vil med det nuværende prisniveau opretholdes i forhold til
forvaltningens Vejrapport 2012-22, som nærmere beskriver den forventede tilstand
af kommunens veje ved udgangen af 2022.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-1200

-300

-450

-450

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen, da besparelsen er på asfalt.

INDREGNET I BUDGETTET 2018 -2021
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Forslag til Budget 2018-2021

PT13. Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgange
Udvalget for Plan og teknik

Beskrivelse af forslag
Forvaltningen har gennemgået passagertællinger på lokalruterne for at undersøge,
hvor det vil give den mindste negative virkning at reducere i antallet af afgange. Det
viser sig, at på rute 293 som betjener strækningen Varde-Roust-Agerbæk-Tofterup
og retur, er tre daglige afgange, hvor der, på de 2 dage der er talt, slet ikke er
passagerer der benytter ruten. Det drejer sig om afgangene klokken 10:04 fra Varde
mod Tofterup og klokken 15:40 og 17:53 fra Tofterup mod Varde. En tur med ruten
tager 47 minutter.
Det foreslås her, at alle tre afgange udgår.
Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger
Forslaget vil, hvis optællingerne fra Sydtrafik lægges til grund, ikke have væsentlig
betydning for borgerne i området. De få passagerer der måtte benytte ruten ved
enkelte lejligheder kan henvises til Flex-tur.
Økonomi
Reduktion af de 3 daglige afgange vil medføre en årlig besparelse på 170.000 kroner.
Beløb i 1.000 kr.
( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)

Drift

2018

2019

2020

2021

-170

-170

-170

-170

Anlæg

Personalekonsekvenser
Ingen.

INDREGNET I BUDGETTET 2020 -2021
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Forslag til Budget 2018-2021

BILAG – Samlet oversigt over forslag i effektiviserings- og
prioriteringskataloget

Nr.

1.000 kr.

PT1

Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde
Kommune
Ophør med kystsikring ved Blåvand
Naturinformation og naturfoldere
Drift af naturstier og pleje af
natur/fortidsminder
Bygningsvedligehold
Effektivisering af strandrensning
Udmøntning af besparelse fra tidl. beslutning
om nedlæggelse af nødhjælpsposter
Besparelse på sø oprensning
Besparelse på vejpulje for mindre anlæg
Anvendelse af pesticider til
ukrudtsbekæmpelse
Privatisering af offentlige vandløb
Besparelse på asfaltslidlagsbudget
Reduktion i den kollektive trafik med 3
daglige afgange

PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
PT8
PT9
PT10
PT11
PT12
PT13
I alt

2018

2019

2020

2021

-66

-66

-66

-66

-400
-208
-150

-400
-208
-150

-133
-208
-150

-133
-208
-150

-200
-250
-80

-200
-250
-80

-200
-250
-80

-200
-250
-80

-150
-250

-150
-250
-460

-250
-460

-250
-460

-1.200
-170

-400
-300
-170

-400
-450
-170

-400
-450
-170

-3.124

-3.084

-2.817

-2.817
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Bilag: 101.1. Rottebekæmpelse i Varde Kommune 2018
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 36897/18

5. marts 2018
Ref.: Hanne Hansen
Sagsnr.: 18/2733
Dokumentnr.: 36897/18

Rottebekæmpelse i Varde Kommune 2018
Af skadedyr er rotter det eneste dyr, der er pligt til at bekæmpe. Det er kommunens ansvar at sørge for,
at bekæmpelsen er effektiv og korrekt. Der er kun pligt til at bekæmpe rotter på overfladen – i
kloakkerne kan de leve i fred, men i mange kommuner inklusive Varde bekæmpes rotterne også i
kloakkerne i specielle tilfælde. Det er forsyningsselskaberne, der har ansvaret for bekæmpelse af rotter i
kloakkerne.
Den kommunale rottebekæmpelse er reguleret via rottebekendtgørelsen, vejledningen samt nationale og
lokale handleplaner. Miljøbeskyttelsesloven med flere bruges også af og til.
Rottebekendtgørelsen
BEK nr 1723 af 17/12/2017 Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Bekendtgørelsen fastsætter regler om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt hvem, der må foretage
bekæmpelsen. Som det ses, er bekendtgørelsen meget ny, og der er foretaget væsentlige ændringer i
forhold til den tidligere bekendtgørelse blandt andet:

Der indføres en ny autorisation – R2. Det er landmænd, der med et 7 timers kursus kan få
autorisation til at bekæmpe rotter på egen ejendom. De skal foretage bekæmpelse på samme vilkår
som den ”almindelige” kommunale bekæmpelse. Det medfører en øget kommunal kontrol med R2landmænd, om de overholder reglerne for udlægning og opbevaring af gift, anmelder det korrekt til
kommunen, følger handleplanerne med mere.

Fra 1. januar 2019 har kommunerne pligt til at foretage 1. tilsynsbesøg i weekenden, hvis der i
weekenden kommer en anmeldelsen om rotter indendørs i en bolig, i en fødevarevirksomhed eller på
en institution. Pt. kan disse anmeldelser vente til mandag. Det medfører, at der skal indføres en
vagtordning, hvilket forventes at øge udgiften til rottebekæmpelsen.

Kommunen skal sætte rottespærrer i kloakken ved alle dag- og døgninstitutioner, skoler og ældre/plejecentre og hospitaler, hvor det er praktisk muligt. Ligeledes skal kloaknettet undersøges for
rotter opstrøms fra rottespærren, og eventuelle rotter skal bekæmpes. Det gælder både kommunale,
regionale, statslige og private institutioner. Rottespærrerne skal være isat senest 31. december
2020. Udgiften til isætning (og drift af de kommunale rottespærrer – region, stat og private skal selv
betale for driften af deres rottespærrer) kan dækkes via rottegebyret. Opgaven er pt. under
planlægning i Ejendomscentret. Ligeledes undersøges det, om der også skal isættes rottespærrer ved
kommunale og private dagplejere samt Campus Varde.

Tidligere skulle alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone have besøg af en rottebekæmper
minimum hvert 2. år. Med den nye bekendtgørelse er det ”kun” primærproducenter, der skal have
besøg. De skal til gengæld have besøg hvert år i perioden 1. oktober til 28. februar. Det er den
periode, hvor rotterne søger indendørs, så det er også den periode, hvor rottebekæmperne har mest
travlt med anmeldelserne.
Ny vejledning til rottebekendtgørelsen
Ny vejledning er under udarbejdelse. Den forventes at være færdig sidst i 2018.
Den nationale rottehandleplan
Miljøstyrelsen har udarbejdet en national rottehandleplan, hvor der er fokus på fire temaer:

Styrket forebyggende indsats (3 punkter)

Mere effektiv bekæmpelse (6 punkter)

Administrative lettelser (3 punkter)

Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler (5 punkter)
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AcadreRecipientPublicIde
ntity
AcadreRecipientName
AcadreRecipientSubType
De fleste punkter er indarbejdet i den nye rottebekendtgørelse.
AcadreRecipientAddress
Den kommunale rottehandleplan
AcadreRecipientPostalCo
Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen minimum hvert 3. år udarbejde en rottehandleplan. Den skal
de
AcadreRecipientPostOffic
beskrive, hvad kommunen vil have fokus på i forbindelse med rottebekæmpelsen i den kommende
eBox periode samt hvilke mål kommunen har.
AcadreRecipientCity
AcadreRecipientPostalCo
I Varde Kommunes gældende handleplan 2016-2019 er der 6 fokusområder:
deAndCity
AcadreRecipientAttention
1. Information som et forebyggende redskab:
Name
Vi arbejder på at få udarbejdet og trykt informationspjecer til borgere om rotter i forbindelse med
AcadreRecipientId
høns, fuglefodring, kloakarbejde med mere.
AcadreRecipientAddressN
ame 2. Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i kloakken:
AcadreRecipientPhonePri
Vi har en aftale med DIN Forsyning om, hvornår og hvordan, der bekæmpes kloakrotter dels i
mary
forbindelse med større kloakrenoveringer og dels som støtte for den kommunale rottebekæmpelse
AcadreRecipientPhoneSe
condary
”på overfladen”.
AcadreRecipientPhoneTer
3. Bekæmpelse og forebyggelse af rotter på særlige arealer:
tiary
I år har vi valgt at have fokus på parkanlæg og vildtfodringspladser,
AcadreRecipientEmailPri
mary 4. Rottesikring af de kommunale institutioner:
AcadreRecipientEmailSec
På baggrund af flere observationer formodes det, at der er et stort efterslæb på kloakkerne ved de
ondary
kommunale institutioner.
AcadreRecipientEmailList
Vi deler fokusområde 4 i to dele, hvor første del er montering af rottespærrer i henhold til
AcadreRecipientFaxNrPri
mary
rottebekendtgørelsen, og anden del bliver registrering af tilstanden af vores kloakrør og –brønde.
AcadreRecipientFaxNrList
Første del vil blive igangsat i første halvdel af 2018.
AcadreDocumentAmount
5. Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i sommerhusområder:
Number
Der er ikke særlig mange rotteanmeldelser i sommerhusområderne, og vi vil undersøge hvorfor.
AcadreDocumentUniqueN
umber 6. Øget viden om resistens og mere hensigtsmæssig brug af gift:
AcadreDocumentNo
Der blev taget prøver af døde rotter forskellige steder i kommunen i efteråret 2017. Resultatet er
AcadreDokumentNumme
endnu ikke kommet. Derudover har Miljøstyrelsen i 2017 udarbejdet en ny resistensstrategi, som
r
AcadreSupplementUniqu
skal implementeres.
eNumber
AcadreDocumentNodeId
Nyt rottebekæmpelsesfirma
AcadreCaseNodeId

Kontrakten med Kiltin, der i perioden 2014 til 2017 stod for den kommunale rottebekæmpelse, udløb ved
udgangen af 2017. Der blev derfor afholdt udbud i efteråret, og firmaet Kiratin vandt. De gav en pris på
1,7 mio. kr. I udbuddet blev kvalitet vægtet med 40% og pris med 60%. Til sammenligning var prisen på
rottebekæmpelse i perioden 2014-2017 ca. 700.000 kr. pr. år. Udbuddet blev afholdt i samarbejde med
Billund Kommune. Kontraktperioden løber de næste 4 år, og Kiratin vil køre med 2 mand fast i
kommunen (tidligere kørte en mand fast i kommunen) samt ½-1 mand ekstra i perioder med mange
anmeldelser. Derudover er der 1 rottehund til rådighed samt 1 ”rottehvalp” under oplæring.
Billund Kommune har også valgt Kiratin, hvilket giver mulighed for et tættere samarbejde om
rottebekæmpelsen – eventuelt også sammen med Tønder Kommune, hvor Kiratin også har den
kommunale rottebekæmpelse.

Det vurderes, at Kiratin er kommet godt i gang med bekæmpelsen i Varde Kommune.
Kiratin går ind for giftfri rottebekæmpelse, hvor det er muligt. Det falder fint i tråd med ønsket om at
nedsætte giftforbruget. Kiratin og kommunen arbejder lige nu forskellige alternative giftfrie måder at
rottebekæmpe på – opsætning redekasser til ugler og andre rovfugle (et uglepar med unger tager ca.
3000 mus og rotter pr. år), ”udkigspinde” til rovfugle, forskellige giftfrie fælder med mere.
Nyt rotteadministrationssystem
Det nuværende administrationssystem – Rotteweb (RW), der udbydes af Sweco – har Varde Kommune
benyttet siden 1. august 2014. Systemet er ved at være forældet, og Sweco arbejder pt. på at for RW
konverteret/integreret i deres Driftweb (DW), som er et system, hvor kommunerne blandt andet kan
holde styr på maskinpark, gadelys, driftsopgaver i Vej og Park og meget andet, og nu også fra et
tidspunkt i 2018 rottebekæmpelsen. 3-4 kommuner tester pt. DW’s nye ”rottebekæmpelsesfunktioner”.
På sigt giver det et bedre overblik over rottebekæmpelsen og administrationen af fælder med mere.
80 – 85 % af kommunerne bruger Driftweb og/eller Rotteweb. Varde Kommune bruger pt. kun Rotteweb.

AcadreRecipientPublicIde
ntity
AcadreRecipientName
AcadreRecipientSubType
AcadreRecipientAddress
Økonomi
AcadreRecipientPostalCo
Den markant større udgift til den kommunale rottebekæmpelse samt projekterne med rottespærrer og
de
AcadreRecipientPostOffic
undersøgelse af kloakledninger gør, at den samlede udgift til rottebekæmpelse vil stige markant de
eBox kommende år.
AcadreRecipientCity
AcadreRecipientPostalCo
I 2016 og 2017 lå de samlede omkostninger til rottebekæmpelse på omkring 1,5 mio. kr. pr. år. I 2017
deAndCity
AcadreRecipientAttention
blev der lagt budget for 2018 med udgangspunkt i et forventet resultat på udbud af rottebekæmpelse på
Name
1,2
mio. kr. Dette betyder, at der er et godkendt budget på 2.385.000 kr. i 2018, hvilket danner
AcadreRecipientId
baggrund for beregning er provenuet for skadedyrsbekæmpelse i Varde Kommune (rottegebyret). Det
AcadreRecipientAddressN
ame har efterfølgende vist sig, at udbuddet endte med et resultat på 1,7 mio. kr., hvilket betyder, at der skal
AcadreRecipientPhonePri
forventes en stigning i provenuet gældende fra 2019.
mary
AcadreRecipientPhoneSe
condary
Fra 2019 og frem vil et budget for rottebekæmpelse nogenlunde se sådan ud:
AcadreRecipientPhoneTer
tiary Budget Rottebekæmpelse
Jan. 2018
AcadreRecipientEmailPri
mary
AcadreRecipientEmailSec
”Overslagsår”
2019
2020
2021
ondary
1.
Bekæmpelsesfirma Kiratin
1.700.000 1.700.000 1.700.000
AcadreRecipientEmailList
AcadreRecipientFaxNrPri
2.
Løn ½ adm. medarbejder
190.000
190.000
190.000
mary
3.
Diverse øvrige udgifter
500.000
500.000
500.000
AcadreRecipientFaxNrList
AcadreDocumentAmount
4.
Rottesikring af kommunale institutioner
500.000
500.000
500.000
Number
AcadreDocumentUniqueN
I alt
2.890.000 2.890.000 2.890.000
umber
AcadreDocumentNo
AcadreDokumentNumme
r
Ad. 3. Skal dække indkøb af fælder mv. samt kurser, konsulentbistand (bl.a. fra Vej og
AcadreSupplementUniqu
Park), abonnementer samt programmel (RotteWeb) og telefon (SIM-kort i fælder).
eNumber
AcadreDocumentNodeId
Ad. 4. Projekt om isætning af rottespærre ved alle kommunale, regionale, statslige og
AcadreCaseNodeId

private institutioner (dag-/døgninstitutioner, skoler, ældrecentre), der er en del af
det oprindelige projekt om rottesikring inkl. undersøgelse og optegning af
kloaknettet ved kommunale institutioner (dok 11531/16).

Foruden ovenstående udgifter skal der forventes udgifter til en weekendvagtordning fra 2019 samt
eventuelle efterreguleringer til/fra Kiratin.
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Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter
Indledning
Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt
holdes nede. Samtidig kan rotter være skyld i spredning af sygdomme til mennesker og besætninger.
Derfor skal rotter forebygges og bekæmpes.
Den hidtidige indsats mod rotter har ikke kunnet knække den stigende tendens i antallet af anmeldte
rotteangreb.
Der er derfor behov for en mere sammenhængende og effektiv indsats for forebyggelse og bekæmpelse
af rotter, hvis udviklingen i antallet af rotteanmeldelser skal vendes. Færre rotter vil reducere de
udgifter, rotterne påfører samfundet. Det gælder først og fremmest skader på infrastruktur og
bygninger, men også reduceret risiko for spredning af sygdomme, mindre tab af fødevarer som følge af
rotter samt færre udgifter til oprydning efter rotteangreb.
For at opnå en effektiv løsning på problemerne med et stigende antal rotteanmeldelser er der behov
for en ambitiøs plan for en styrket, helhedsorienteret indsats på området:
Handlingsplanen adresserer løsninger indenfor følgende fire emner:
1.
2.
3.
4.

Styrket forebyggende indsats
Mere effektiv bekæmpelse
Administrative lettelser
Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler

Under de 4 emner peges på i alt 17 initiativer, der er umiddelbart gennemførlige, og som derfor kan
sættes i værk med kort aftræk. Implementeringen af initiativerne vil ske i tæt og konstruktivt
samarbejde med de involverede aktører.
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1. Styrket forebyggende indsats
1.1 Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer
”Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på
gasområdet m.v.” præciseres sådan, at personer med en fuld autorisation til rottebekæmpelse, der er
ansat hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, vil kunne installere og reparere rottespærrer og fælder uden yderligere uddannelse. Det vil dermed fremadrettet være nok, at én person i en
virksomhed er autoriseret kloakmester for at alle personer i virksomheden, der er autoriseret
rottebekæmper, kan få mulighed for at installere og reparere rottespærrer og – fælder. Formålet er at
smidiggøre bekæmpelsesfirmaernes mulighed for at opsætte og servicere rottespærrer og sikre
hurtigere arbejdsgange, hvor det ikke er nødvendigt at skulle hyre et kloakmesterfirma ind.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-,
vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v., som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Erhvervsministeriet/Sikkerhedsstyrelsen.
1.2 Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer
Miljøstyrelsens rapport ”Evaluering af kommunernes opsætning af rottespærrer, december 2015” har
vist, at det kun er et fåtal af kommunerne, der sikrer, at der ikke er rotter opstrøms ved etablering af
rottespærrer. Dette begrænser effekten af de opsatte rottespærrer. For at styrke værdien af opsætning
af rottespærrer kan der indføres et krav om undersøgelse af kloaksystemet opstrøms for
rottespærreren med henblik på at afsløre og udbedre fejl og mangler. Det skal sikre, at der ikke er
rotter, som efter opsætning af rottespærrer, fortsat kan trænge ind i ejendommene opstrøms.
Miljøstyrelsen vil på denne baggrund indarbejde et krav i forbindelse med revideringen af
bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Indsatsen med obligatorisk undersøgelse af
den relevante del af kloaksystemet vil kunne finansieres af den kommunale rottebekæmpelse, mens
udbedring af eventuelle fejl og mangler i kloaksystemet vil påhvile ledningsejeren.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet
1.3 Styrket indsats ved vildtfodringspladser
Vildtfodringspladser er attraktive for rotter, hvorfor der er brug for en styrket indsats for forebyggelse
af rotter ved vildtfodringspladser. Som led i en kampagne for forebyggelse af rotter ved
vildtfodringspladser vil Miljøstyrelsen derfor udarbejde en vejledning i form af en folder vedrørende
håndtering af foder ved vildtfodringspladser. Folderen er rettet mod jægere og andre, der passer
vildtfodringspladser. Hvis antallet af rotter på vildtfodringspladser begrænses, vil det minimere
risikoen for, at rotterne spreder sig til andre områder. Miljøstyrelsen har allerede god kontakt med
Jægerforbundet, der er meget interesseret i at bidrage til udbredelse af vejledningen.
Forslaget gennemføres ved udarbejdelse af en ny vejledning om indretning af vildtfodringspladser,
som forventes at udkomme primo 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet
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2. Mere effektiv rottebekæmpelse
2.1 Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner
I 2012 trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Bekendtgørelsen
repræsenterede et paradigmeskifte i reguleringen af rotteområdet, da forebyggelse af rotter for første
gang blev en integreret del af reguleringen. Bl.a. indførtes krav om, at kommunerne skal opsætte
rottespærrer i stikledningerne ind til kommunale skoler, plejehjem og andre institutioner, hvor det er
hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Erfaringerne har herefter vist, at det er umuligt at eliminere rotter i
kloaksystemets hovedledninger, men muligt at eliminere rotter i kloaksystemets stikledninger ved at
installere rottespærrer i forbindelse med skelbrønde.
Kommunerne fik tre år til at opsætte rottespærrer. Herefter har Miljø- og Fødevareministeriet fået
udarbejdet en evaluering af kommunernes opsætning af rottespærrer, som blev offentliggjort i
december 2015. Evalueringen viste, at kommuner ikke nåede helt i mål, idet at ca. 90 % af
kommunerne havde opsat rottespærrer og knap halvdelen af disse kommuner havde opsat
rottespærrer på mere end 80 % af deres skoler, plejehjem og daginstitutioner. Nu styrkes kravene til
kommunerne om opsætning af rottespærrer, således at der også stilles krav til opsætning af
rottespærrer til visse private institutioner.
Ud over kravet om at der skal opsættes rottespærrer i kloakledninger ind til skoler, plejehjem og
daginstitutioner, fremgår af gældende bekendtgørelse, at kommunen (med grundejers tilladelse) kan
opsætte rottespærrer i kloakledninger ind til hospitaler, finansieret via den kommunale
rottebekæmpelse. Miljøstyrelsen vil i forbindelse med den kommende bekendtgørelsesændring stille
krav om at alle institutioner med særligt udsatte brugere (dvs. både offentlige og private skoler,
plejehjem, daginstitutioner og hospitaler) i udgangspunktet skal forsynes med rottespærrer som
installeres af kommunerne og finansieres af den kommunale rottebekæmpelse. For private
institutioner og sygehuse vil det fortsat være sådan, at kommunen skal indhente en tilladelse hos
grundejeren før rottespærren kan installeres. Der vil dog være steder hvor en opsætning af en
rottespærre ikke giver mening. Miljøstyrelsen vil derfor i forbindelse med ændring af bekendtgørelsen
præcisere, hvornår der kan dispenseres fra kravet om, at der skal opsættes rottespærrer.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet (bekendtgørelsen) og kommunerne (implementering).
Kommunerne får tre år til at opsætte rottespærrerne fra bekendtgørelsens ikrafttrædelse.
2.2 Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse
Forebyggelse og bekæmpelse af rotter er mest effektiv når det sker efter en samlet indsats i et større
geografisk område. Det er kommunens ansvar at sikre at indsatsen hænger sammen i hele kommunen.
Hvis kommunen har godkendt at private med autorisation udfører rottebekæmpelse i kommunen,skal
den private indsats følge de retningslinjer der er for privat bekæmpelse. Det følger af bekendtgørelsen
om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, at kommunerne hvert 3. år skal udarbejde en handlingsplan
for kommunens rottebekæmpelse. For at styrke den samlede indsats vil Miljøstyrelsen i forbindelse
med ændring af bekendtgørelsen præcisere kravene for de kommunale handlingsplaner sådan, at den
private bekæmpelse også skal følge strategien for den kommunale rottebekæmpelse, som den er
formuleret i den kommunale handlingsplan. Udgifterne til rottebekæmpelse forventes ikke herved at
blive øget.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
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Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet (bekendtgørelsen) og kommunerne (implementering).
2.3 Bedre datagrundlag
Kommunerne og Miljøstyrelsen har i regi af Danmarks Miljøportal etableret en database for
rottebekæmpelsen i Danmark. Der er ikke umiddelbart behov for yderligere data, men der skal gøres
en indsats for at få indrapporteringen til at fungere bedre. Formålet hermed er at få skabt en mere
pålidelig database, der i højere grad end i dag kan danne grundlag for at målrette og effektivisere
rottebekæmpelsen i Danmark. Miljøstyrelsen arbejder derudover med udvikling af et digitalt redskab,
der skal sikre nemt og effektivt dataudtræk fra den nye rottedatabase for alle interessenter. I
kombination med en forbedret datakvalitet vil dette øge den generelle viden om og forståelse af rotter
og de problemer de skaber. Rottedatabasen hos Danmarks Miljøportal er finansieret i fællesskab
mellem kommunerne og staten. Miljøstyrelsen står for og finansierer udarbejdelsen af et nemt
tilgængeligt værktøj til trækning og formidling af data.
Forslaget gennemføres primo 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet og kommunerne.
2.4 Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift
Landbruget oplever stigende priser på privat rottebekæmpelse efter, at antikoagulant rottegift ikke
længere må udlægges permanent. Derfor indføres en mulighed for, at en nærmere afgrænset gruppe
får adgang til at anvende rottegift på egne bedrifter efter at have bestået et 1-dagskursus. Den præcise
afgrænsning af, hvem ordningen omhandler, og hvilke dele af rottebekæmpelsen, de kan tage ansvaret
for, skal fastlægges. Gruppen vil blive afgrænset sådan, at blandt andet primærproducenter kan drage
fordel af ordningen. Initiativet skal sikre en hurtig og omkostningseffektiv rottebekæmpelse på landet
ved at eksempelvis primærproducenten selv kan iværksætte en bekæmpelsesindsats.
Initiativet kræver en tilføjelse til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt
revision af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler. Samtidig skal der laves en justering af vilkårene
for anvendelse af antikoagulante produkter, som Miljøstyrelsen har godkendt til rottebekæmpelse.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
samt revision af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler, som forventes at træde i kraft 1. januar
2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet.
2.5 Udvidet adgang til fuld rotteautorisation
Mange ansvarlige for større ejendomme, der er særligt følsomme overfor rotter, bruger en del tid på
forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det gælder fx grovvareselskaber eller boligselskaber. Det kan
styrke rottebekæmpelsen, hvis sådanne selskaber får mulighed for at uddanne eget personale til
erhvervsmæssig rottebekæmpelse. Det er Miljøstyrelsen, der udbyder kurset, der er berammet til fire
dage. Som reglerne er i dag, kræver adgang til kurset minimum seks måneders relevant erfaring fra
enten en kommunal teknisk forvaltning, et spildevandsforsyningsselskab, kloak- og afløbsbranchen,
Fødevarestyrelsen, en Fødevareregion eller tre måneders erhvervsmæssig erfaring med muse- og
rottebekæmpelse. Miljøstyrelsen vil derfor undersøge muligheden for at udvide adgangen til det fulde
autorisationskursus for personer, der forventes som en fast del af deres erhverv at skulle arbejde med
forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Den udvidede adgang til autorisationskurset vil skulle indføres
ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Autorisationskurset
betales af kursisten eller dennes arbejdsgiver.
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Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet.
2.6 Udenfor kommunal åbningstid
I dag er kommunerne ikke forpligtet til at reagere på rotteanmeldelser uden for den kommunale
åbningstid. Et krav om, at kommunerne skal reagere på rotteanmeldelser også uden for den
kommunale åbningstid, vil være i tråd med kommunernes forpligtelse til at reagere uden ugrundet
ophold ved forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarevirksomheder. Ændringen vil
dermed betyde, at borgere, som står med et akut rotteproblem i boligen eller på en
fødevarevirksomhed, garanteres hurtig kommunal bekæmpelse fx i weekender eller på helligdage.
Forslaget kan medføre øgede udgifter til den kommunale rottebekæmpelse, men omfanget er pt.
vanskeligt at vurdere
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet (bekendtgørelsen) og kommunerne (implementering).
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3. Administrative lettelser
3.1 Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg
Når der bekæmpes rotter på en ejendom, er det af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt, at en
repræsentant for ejendommen bliver gjort klart opmærksom på, hvor der er udlagt gift og fælder, og
hvordan ejendommens beboere og brugere skal forholde sig til disse. Derudover er det vigtigt, at
ansvarlige for ejendommen forklares, hvordan rotterne er kommet, og hvordan det kan undgås, at de
kommer igen. Derfor er der i dag krav om, at ejer, lejer eller dennes repræsentant skal være til stede
ved hvert besøg af den autoriserede bekæmper i forbindelse med rottebekæmpelse med gift. Det kan
imidlertid tage lang tid for rottebekæmperen at arrangere disse besøg og mange kommuner oplever, at
besøg må opgives, fordi borgeren ikke er til stede, til trods for at der er indgået aftale om besøget.
Miljøstyrelsen påtænker derfor at lempe kravet, så tilstedeværelse kun skal gælde det første besøg,
hvor bekæmpelsen påbegyndes. Formålet er at begrænse spildtid i rottebekæmpelsen samtidig med at
ejendommens beboere og brugere stadig får den nødvendige information. Ændring i kravene om
tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg kan ske i forbindelse med ændringen af bekendtgørelsen om
forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det forventes at initiativet vil lette de administrative
omkostninger for kommunerne.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet (bekendtgørelsen) og kommunerne (implementering).

3.2 Mere målrettet tilsyn med landbrug
I dag skal alle ejendomme i landzonen samt landbrug i byzonen, som udgangspunkt besøges af det
kommunale landzonetilsyn hvert 2. år og oftere i en periode, hvis der konstateres rotter på
ejendommen. Det sker for at styrke rottebekæmpelsen hos landbruget. Det er imidlertid kun et
mindretal af ejendomme i landzonen, der er aktive landbrug. Det kommunale landzonetilsyn kan
derfor lettes væsentligt og stadig være mindst ligeså effektivt, hvis kravet kun skal gælde ift.
primærproducenters aktive bedrifter, uanset om de ligger i land- eller byzone. Det forventes, at
initiativet vil lette de administrative omkostninger for kommunerne.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet (bekendtgørelsen) og kommunerne (implementering).
3.3 Administrativ ændring for sikringsordninger
Da det ikke længere er tilladt at udlægge gift som led i forebyggelsen, vil kravet om at foderstationer
med permanent udlagt gift skal tilses mindst 4 gange om året bortfalde. I dag skal leverandørerne af en
sikringsordning udarbejde en tilsynsrapport ved hvert besøg på en ejendom. Når en ny bekendtgørelse
om forebyggelse og bekæmpelse af rotter træder i kraft skal der kun laves en tilsynsrapport, når der er
konstateret rotter.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet (bekendtgørelsen) og kommunerne (implementering).
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4. Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler
4.1 Ny strategi for at undgå resistens
Miljøstyrelsen har i forbindelse med udarbejdelsen af en ny resistensstrategi fået gennemført en
analyse af den seneste udvikling inden for rotters resistens overfor antikoagulant rottegift.
Undersøgelsen viser, at man ved konstateret resistens med fordel kan overgå hurtigere til at anvende
de stærkeste typer af rottegift. Det forventes at kunne styrke rottebekæmpelsen. Derfor arbejder
Miljøstyrelsen på at udvikle en ny resistensstrategi med det formål at sikre den hurtigste og mest
effektive bekæmpelse, der samtidig bedst muligt forebygger resistensproblemer. Projektet bliver
fremlagt i form af en rapport samt opdatering af Miljøstyrelsens hjemmeside om resistens. Initiativet
forventes at kunne give mindre besparelser i både den kommunale og private rottebekæmpelse som
følge af en mere effektiv anvendelse af rottegift.
Forslaget gennemføres ved udarbejdelse af en ny resistensstrategi, som forventes at være klar til
efteråret 2017.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet.
4.2 Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift
I forbindelse med analysen af resistens, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af en ny
resistensstrategi, har Miljøstyrelsen fået udarbejdet retningslinjer for effektiv forebyggelse og
bekæmpelse herunder bedre anvendelse af antikoagulant rottegift. Retningslinjerne formidles til
bekæmpere i samarbejde med KL og Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.
Forslaget gennemføres ved udarbejdelse af retningslinjer for effektiv forebyggelse og bekæmpelse, som
forventes at være klar efteråret 2017.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet.
4.3 Mulighed for gasning af rotter
Miljøstyrelsen vil tilpasse reglerne sådan, at det bliver muligt at uddanne og autorisere bekæmpere til
brug af gas mod rotter, da denne bekæmpelsesmetode giver mulighed for at bekæmpe rotter, hvor den
eksisterende rottegift på markedet ikke må anvendes.
Der er tidligere vist interesse for at få produkter med gassen aluminiumsfosfid, også kendt som
fosforbrinte, godkendt til gasning af rotter. Gassen er allerede godkendt til bekæmpelse af muldvarper
og mosegrise. Selve brugen af gas som bekæmpelsesmiddel er reguleret bekendtgørelser om hhv.
gasning og autorisation til brug af gas. Disse bekendtgørelser skal opdateres, da der i dag ikke er
hjemmel til at autorisere brug af gas mod rotter. Udover ændringen af bekendtgørelserne vil brug af
gas til bekæmpelse af rotter kræve, at en virksomhed søger om godkendelse af et produkt, og at
Miljøstyrelsen kan godkende denne. Ved produktgodkendelse vil der efterfølgende blive tilbudt kurser
i håndtering af gassen. Arbejdet finansieres under kemikalieindsatsen. Kurserne vil finansieres via
deltagergebyr.
Forslaget gennemføres ved en ændring af bekendtgørelse om gasning i forbindelse med
skadedyrsbekæmpelse samt ændring af bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede
virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med
virksomhedsgodkendelse på gasområdet. Begges bekendtgørelser forventes at træde i kraft til 1. januar
2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet
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4.4 Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning
Miljøstyrelsen vil ved fornyelsen af godkendelsen af alle antikoagulante rottegifte gøre det muligt at
benytte alle midler til også at bekæmpe rotter i større afstand fra bygninger end de nuværende tilladte
10 meter, hvis kilden til problemet stammer længere væk end 10 meter fra bygningen. Dette vil give
bekæmperne mulighed for at bruge gift i det åbne land ved særlige situationer, som en del af en
integreret bekæmpelsesstrategi. Fremover skal der således ikke søges om dispensation til og betales
gebyr ved kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra bygninger.
Forslaget gennemføres ved fornyelserne af godkendelser af alle antikoagulante rottegifte, som
forventes gennemført ultimo 2017 og er gebyrfinansieret.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet
4.5 Adgang til dispensation for brug af rottegift
Hvis rottegift ønskes anvendt på anden måde end midlet er godkendt til, skal der søges om
dispensation.
Det er en EU-forordning, der fastsætter rammerne for, hvad der kan gives dispensation til.
Miljøstyrelsen vil udarbejde informationsmateriale sådan, at det er tydeligt, hvad der kan søges
dispensation til. Dette vil understøtte kommuners og bekæmperes udarbejdelse af ansøgninger samt
understøtte en hurtig sagsbehandling. Informationsarbejdet finansieres via Kemikalieindsatsen.
Der opkræves p.t. et gebyr for behandling af en dispensationsansøgning på 11.100 kr. Dette gebyr vil
blive nedsat til 2.500 kr.
Forslaget vedr. informationsmateriale gennemføres ved en opdatering af Miljøstyrelsens hjemmeside
samt ved distribution af materiale primo 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet
Forslaget om at nedsætte gebyret gennemføres ved en ændring af bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler, som forventes at træde i kraft 1. januar 2018.
Ansvarlig: Miljø- og Fødevareministeriet.
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Bilag: 101.3. Rottebekendtgørelse december 2017
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 36905/18

BEK nr 1723 af 17/12/2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 11. januar 2018

Ministerium:
Miljø- og Fødevareministeriet
Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,
Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA-400-00050

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)
I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 17, stk. 3, § 18, stk. 1, § 67, § 73, § 79 b, stk. 1, nr. 11, § 80, stk. 1 og 2, §
92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, som ændret
ved lov nr. 1444 af 12. december 2017, og § 38 b, stk. 1-3 og 6, og § 55, stk. 2, i lov om kemikalier, jf.
lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:
Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner
§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, herunder håndtering af resistens i forbindelse med anvendelse af antikoagulanter.
Stk. 2. Bekendtgørelsen regulerer ikke de kemiske bekæmpelsesmidler, som anvendes til bekæmpelse af
rotter.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende:
1) Bekæmpelse af rotter: Handling, der har til formål at udrydde rotter eller opnå et efter sagkyndigt
skøn tilstrækkeligt lavt niveau i rottebestanden.
2) Bygningsgennemgang: En gennemgribende inspektion af bygninger, tilhørende brønde og omkringliggende arealer med henblik på at identificere fejl og mangler i relation til forebyggelse af rotter.
3) Foderstation: Beholder af plast, metal, træ eller lignende holdbart materiale, hvortil rotter kan have
adgang, og som kan indeholde gift, fælder eller metoder til at spore rotter.
4) Forekomst af rotter: Observation af rotter eller spor efter rotter.
5) Forebyggelse af rotter: Foranstaltninger og renholdelse af bygninger, grundarealer, brønde og stikledninger, så disse er forsvarligt sikrede mod rotter.
6) MAB: Miljøstyrelsens Autorisationssystem til anvendelse af Bekæmpelsesmidler. IT-system, som
omfatter enhver, der bliver autoriseret til at købe og anvende kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af bl.a. rotter.
7) Privat bekæmpelse af rotter: Bekæmpelse af rotter, der følger af en kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast ejendom om bekæmpelse af rotter, eller bekæmpelse af rotter
på egen erhvervsejendom af en person med en R2-autorisation.
8) R1-autorisation: Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. kapitel 5.
9) R2-autorisation: Autorisation til at bekæmpe rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på
egen erhvervsejendom, jf. kapitel 6.
10) R1-autoriseret person: En person, som er autoriseret af Miljøstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse om opnåelse af autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter (R1autorisation). Ved R1-autoriseret person forstås tillige en person, som er omfattet af §§ 36-38 og 46.
11) R2-autoriseret person: En person, som er autoriseret af Miljøstyrelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse om opnåelse af autorisation til bekæmpelse af rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom (R2-autorisation).
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12) Rottespærre: Mekanisk eller elektronisk anordning til indsætning i kloakkens brønde samt stik- og
hovedledninger, som har til formål at slå rotter ihjel eller hindre disse i at passere opstrøms i kloaksystemet.
13) Sikringsordning: En kontrakt mellem en R1-autoriseret person og en ejer eller lejer af fast ejendom,
der som minimum omfatter forebyggelse af rotter ved en bygningsgennemgang.
14) Tilsynspligtige ejendomme: Erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og
foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.
Stk. 2. Bekendtgørelsens regler supplerer reglerne i lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesloven). Ud over de definitioner, der fremgår af lovens § 2,
gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (anerkendelsesdirektivet).
Kapitel 2
Generelle bestemmelser
§ 3. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, skal straks anmelde dette til kommunalbestyrelsen.
§ 4. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme herunder brønde og stikledninger således,
at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt.
Kapitel 3
Kommunalbestyrelsen
Handlingsplan
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter,
der som minimum indeholder de i bilag 1 opstillede krav. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Bekæmpelse af rotter
§ 6. Kommunalbestyrelsen skal foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (rattus norvegicus og rattus
rattus). Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan lade den kommunale bekæmpelse af rotter udføre af kommunens eget
autoriserede personale eller ved at indgå en kontrakt om bekæmpelse af rotter med en R1-autoriseret person.
Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der har indgået kontrakt om kommunal bekæmpelse af rotter med en
person som nævnt i stk. 2, skal føre tilsyn med, at kontrakten overholdes.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at der må udføres privat bekæmpelse af rotter i
kommunen, hvilket kommunen oplyser på kommunens hjemmeside og i den kommunale handlingsplan,
jf. § 5. Privat bekæmpelse af rotter skal følge kommunens handlingsplan.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.
Stk. 6. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke må udføres privat bekæmpelse efter stk. 4, bevarer
en allerede indgået privat bekæmpelsesaftale sin gyldighed frem til aftalernes ophør, dog højest et år efter
kommunalbestyrelsens beslutning.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte at overtage en privat bekæmpelse, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt for at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter på det pågældende område.
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§ 7. Kommunalbestyrelsen skal senest otte dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af
rotter undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler, hvis der er forekomst af
rotter. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog
§ 6, stk. 7.
Stk. 2. Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko,
skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter
gældende regler. Dette gælder også weekender og helligdage. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal
kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog § 6, stk. 7.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal efter anmeldelse af forekomst af rotter sikre, at ejer, lejer eller dennes
repræsentant er til stede ved kommunalbestyrelsens første besøg og oplyses om behov for rottesikring og
renholdelse samt eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at ejer, lejer eller dennes repræsentant er til stede ved efterfølgende besøg, hvis det skønnes nødvendigt for en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Stk. 4. Ved efterfølgende besøg skal ejer, lejer eller dennes repræsentant, hvis vedkommende ikke har
været til stede, umiddelbart efter besøget informeres om behov for rottesikring og renholdelse samt eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
§ 8. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og ajourføre en liste over tilsynspligtige ejendomme.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal én gang om året i perioden oktober til og med februar undersøge alle
tilsynspligtige ejendomme for rotter.
Stk. 3. Den kommunale rottebekæmpelse undersøger sammen med ejer, lejer eller dennes repræsentant,
ved en gennemgang af ejendommen, om der er forekomst af rotter. Ved forekomst af rotter skal der iværksættes bekæmpelse efter gældende regler.
Stk. 4. Den kommunale rottebekæmpelse skal på tilsynspligtige ejendomme, hvor der ikke træffes nogen hjemme, undersøge tilgængelige udendørsarealer for tegn på forekomst af rotter. Ved forekomst af
rotter skal der iværksættelse bekæmpelse efter gældende regler. Konstateres der ikke rotter, afleveres en
skriftlig meddelelse herom, sammen med oplysning om, at en eventuel forekomst af rotter skal anmeldes
til kommunalbestyrelsen.
§ 9. Kommunalbestyrelsen foretager på ejendomme, der ikke er omfattet af § 8, bekæmpelse efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør regelmæssig undersøgelse for rotter.
Påbud
§ 10. Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud om at undersøge for rotter og udføre de
fornødne foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 4.
Orientering af borgere
§ 11. Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sikre, at kommunens borgere får fornøden orientering
om, at forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen.
Fødevarevirksomheder
§ 12. På fødevarevirksomheder foretages undersøgelse for rotter af Fødevarestyrelsen i forbindelse med
styrelsens kontrol efter fødevarelovgivningen.
Stk. 2. Fødevarestyrelsen skal straks underrette kommunalbestyrelsen om forekomst af rotter.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal straks underrette Fødevarestyrelsen om, at der er iværksat forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fødevarevirksomheder.
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Kapitel 4
Rottespærrer
§ 13. Kommunalbestyrelsen skal som grundejer, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes som grundejer i forbindelse med byggemodning af arealer
udlagt til kommunale skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder, hvor det er teknisk muligt,
opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at opsætte rottespærrer efter stk. 1 og 2, hvis kloaksystemet
på anden måde er rottesikret, eller opsætningen giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.
§ 14. Kommunalbestyrelsen skal, når der er opnået tilladelse fra grundejeren, hvor det er teknisk muligt,
opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem,
daginstitutioner og hospitaler.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med byggemodning af private, regionale og statslige
skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, når der er opnået tilladelse fra grundejeren, hvor det er
teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan undlade at opsætte rottespærrer efter stk. 1 og 2, hvis kloaksystemet
på anden måde er rottesikret, eller opsætningen giver anledning til væsentlige driftsforstyrrelser på kloaksystemet.
§ 15. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale med spildevandsforsyningsselskabet opsætte rottespærrer
andre steder end angivet i §§ 13 og 14.
Stk. 2. Når der ved private byggemodninger af parcelhusgrunde er opsat rottespærrer, afgør spildevandsforsyningsselskabet i forbindelse med overtagelse af ledningsanlægget, om rottespærrer fortsat skal
anvendes. Tilsvarende gælder ved kommunal byggemodning af parcelhusgrunde, hvor spildevandsforsyningsselskabet har forsyningspligten.
§ 16. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med opsætning af rottespærrer, jf. §§ 13–15, undersøge
kloakledningen opstrøms for rottespærren og sikre, at den er fri for rotter.
Kapitel 5
Autorisation til erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter (R1-autorisation)
Adgangskriterier og autorisationskursus
§ 17. For at blive optaget på kursus til R1-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for
1) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kommunalteknisk forvaltning,
2) minimum 6 måneders relevant ansættelse i spildevandsforsyningsselskab,
3) minimum 6 måneders relevant ansættelse i kloak- og afløbsbranche,
4) minimum 3 måneders erhvervsmæssig erfaring med rottebekæmpelse, eller
5) at arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af rotter vil udgøre en væsentlig del af vedkommendes
arbejdstid.
Stk. 2. Miljøstyrelsen autoriserer personer, der har bevis for at have deltaget i det i § 19 beskrevne kursus og bestået den dertilhørende prøve.
Stk. 3. R1-autorisation meddeles med en gyldighed på fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i bilag 3 beskrevne opfølgningskursus. R1-autorisation, herunder fornyelse af R1-autorisation, udstedes via selvbetjening i MAB.
Stk. 4. Kravet om gennemførelse af opfølgningskursus gælder ikke for personer, der har erhvervet R1autorisation før den 1. januar 2018.
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§ 18. Personer, der har fået ansættelse i en virksomhed eller kommune, som beskæftiger personer med
R1-autorisation, kan under en R1-autoriseret persons instruktion arbejde med erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Dog skal de pågældende personer, senest tre måneder efter ansættelsesforholdets start, tilmeldes det i § 19 nævnte kursus med henblik på at opnå R1-autorisation. R1-autorisation skal
være opnået senest halvandet år efter ansættelsesforholdets start.
§ 19. Miljøstyrelsen afholder kurser med henblik på aflæggelse af prøve til opnåelse og fornyelse af R1autorisation. Kurset skal opfylde betingelserne i bilag 2 og 3.
Stk. 2. Optagelse på kursus sker ved ansøgning til Miljøstyrelsen. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.
Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus til R1-autorisation.
Autorisationens anvendelsesområde
§ 20. Erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt etablering af sikringsordninger må
kun foretages af en R1-autoriseret person og i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede
retningslinjer om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt kommunens handlingsplan, jf. § 5.
Stk. 2. Privat bekæmpelse kan først påbegyndes efter, at den R1-autoriserede person skriftligt har givet
kommunalbestyrelsen besked om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på den pågældende ejendom.
§ 21. En R1-autorisation giver adgang til at
1) yde vejledning om forebyggelse af rotter og foretage bekæmpelse af rotter på vegne af en kommunalbestyrelse, jf. § 6, stk. 2,
2) yde vejledning om forebyggelse af rotter og foretage bekæmpelse af rotter hos ejer eller lejer, såfremt
betingelserne i § 6, stk. 4, er opfyldt,
3) indgå kontrakter om sikringsordninger, jf. §§ 22-24, og
4) opsætte rottespærrer i forsyningens ledninger samt i private brønde og stikledninger, hvis betingelserne i § 34 er opfyldt.
Stk. 2. En R1-autoriseret person må kun foretage erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
i de tilfælde, der er angivet i stk. 1.
Sikringsordning
§ 22. En R1-autoriseret person skal ved indgåelse, ændring eller ophævelse af kontrakt om en sikringsordning sikre, at dette straks anmeldes skriftligt til kommunalbestyrelsen.
§ 23. En R1-autoriseret person skal ved indgåelse af kontrakt om en sikringsordning foretage en bygningsgennemgang. Bygningsgennemgangen skal gentages minimum hvert 3. år.
Stk. 2. Bygningsgennemgangen skal dokumenteres i en rapport, der beskriver, hvilke områder der er
omfattet af gennemgangen og eventuelt fundne fejl og mangler i forhold til rottesikring og renholdelse af
ejendommen. Ejer eller lejer skal have udleveret en kopi af rapporten.
Stk. 3. En R1-autoriseret person skal efter anmodning fra den kommunale tilsynsmyndighed udlevere
eller fremsende en kopi af bygningsgennemgangsrapporten til tilsynsmyndigheden.
§ 24. En R1-autoriseret person, der indgår kontrakt om en sikringsordning, skal fremvise dokumentation for gyldig autorisation til kunden samt oplyse om kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen, som har
meddelt autorisation. Personer omfattet af §§ 36-38 eller 46 skal i stedet oplyse, i hvilket land de erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen, som har anerkendt
de erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 2. Oplysningerne nævnt i stk. 1 skal gøres tilgængelige eller meddeles klart og entydigt inden kontraktens indgåelse.
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Kapitel 6
Autorisation til bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom (R2-autorisation)
Adgangskriterier og autorisationskursus
§ 25. For at blive optaget på kursus til R2-autorisation kræver Miljøstyrelsen dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende emner indgår:
1) Lovgivning om kemikalier.
2) Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.
3) Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.
Stk. 2. Miljøstyrelsen autoriserer personer, der har deltaget i det i § 26 beskrevne kursus og bestået den
dertil hørende prøve.
Stk. 3. R2-autorisation meddeles med en gyldighed på højest fem år. Autorisationen kan inden gyldighedsperiodens udløb fornyes for en ny femårig periode ved at gennemføre det i bilag 5 beskrevne opfølgningskursus. R2-autorisation, herunder fornyelse af R2-autorisation, udstedes via selvbetjening i MAB.
§ 26. Miljøstyrelsen kan afholde eller anerkende et kursus som grundlag for opnåelse eller fornyelse af
R2-autorisation. Kurset skal opfylde betingelserne i bilag 4 og 5.
Stk. 2. Miljøstyrelsen fastsætter krav til indhold og varighed af kursus til opnåelse og fornyelse af R2autorisation samt til underviserens kvalifikationer.
Stk. 3. En anerkendelse af et kursus gælder for fem år, men kan begrænses til et kortere tidsrum. En
anerkendelse kan tilbagekaldes ved misligholdelse af aftalen. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over anerkendte kursusudbydere.
Stk. 4. Optagelse på kursus sker ved ansøgning til de i stk. 3 nævnte kursusudbydere. Kursusudgifterne
afholdes af kursusdeltagerne.
Stk. 5. Kursusudbyder træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus til R2-autorisation.
Autorisationens anvendelsesområde
§ 27. R2- autorisation giver adgang til at foretage bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom ved
brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler godkendt hertil i henhold til bekæmpelsesmiddelsbekendtgørelsen.
Stk. 2. Privat bekæmpelse kan først påbegyndes efter, at den R2-autoriserede person skriftligt har givet
kommunalbestyrelsen besked om, at vedkommende varetager bekæmpelsen på egen erhvervsejendom.
Stk. 3. Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsen udarbejdede retningslinjer om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt kommunens handlingsplan, jf. § 5.
Kapitel 7
Bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler
§ 28. Bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler, herunder antikoagulanter, må først iværksættes, når der er konstateret forekomst af rotter. Forekomst af rotter skal straks anmeldes til kommunalbestyrelsen, jf. § 3.
Stk. 2. Ejer, lejer eller dennes repræsentant skal ved bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler være til stede ved første besøg og vedkommende oplyses om behov for rottesikring og renholdelse
samt eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Stk. 3. Ved efterfølgende besøg skal ejer, lejer eller dennes repræsentant, hvis vedkommende ikke har
været til stede, umiddelbart efter besøget informeres om behov for rottesikring og renholdelse samt eventuel giftudlægning og andre foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
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Resistens
§ 29. Ved enhver bekæmpelse af rotter med antikoagulanter, skal antikoagulanten med det svageste aktivstof anvendes først.
Stk. 2. Konstateres der resistens over for den anvendte antikoagulant, skal anvisningen i Miljøstyrelsens
resistensstrategi følges.
§ 30. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at deltage i feltforsøg, indsende oplysninger og prøvemateriale i forbindelse med undersøgelser foranstaltet af Miljøstyrelsen med henblik på at undersøge resistens
mod antikoagulanter hos rotter.
Kapitel 8
Registrering og indberetning af oplysninger
§ 31. Kommunalbestyrelsen er ved kommunal bekæmpelse af rotter ansvarlig for løbende at registrere
oplysninger som angivet i bilag 6 og for senest én måned efter sagens afslutning at indberette de registrerede oplysninger til den fællesoffentlige rottedatabase.
Stk. 2. En R1- eller R2-autoriseret person er ved privat bekæmpelse af rotter ansvarlig for løbende at
registrere oplysninger som angivet i bilag 6 og for senest én måned efter sagens afslutning at indberette de
registrerede oplysninger til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal løbende til den fællesoffentlige rottedatabase indberette oplysninger,
der er registeret i henhold til §§ 8, stk. 2, 22 og 31, stk. 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt senest 1. april indberette data for bekæmpelse af rotter
for det foregående år til den fællesoffentlige rottedatabase. Det fremgår af databasen, hvilke data der skal
indberettes.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal give andre oplysninger vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af
rotter, som Miljøstyrelsen måtte anmode om.
Kapitel 9
Certifikat til opsætning af rottespærrer (rottespærremontør)
Adgangskriterier og rottespærremontørkursus
§ 32. Optagelse på rottespærremontørkursus kræver dokumentation for enten
1) uddannelsesbevis fra AMU-systemet som kloakrørlægger,
2) kursusbevis fra AMU-systemets uddannelse af anlægsarbejdere ved kloakering trin 1 og 2,
3) bestået kloakmesterprøvens praktiske del,
4) svendebrev som struktør,
5) svendebrev som brolægger, eller
6) gennemført kurser med minimum samme indhold som i uddannelsen som kloakrørlægger.
Stk. 2. De i § 33, stk. 5, nævnte uddannelsesinstitutioner udsteder certifikat til personer, der har bevis
for at have deltaget i det i § 33, stk. 1, beskrevne kursus og bestået den dertilhørende prøve.
§ 33. Miljøstyrelsen kan som grundlag for opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer afholde
eller anerkende et kursus. Kurset skal opfylder betingelserne i bilag 7.
Stk. 2. Miljøstyrelsen fastsætter indhold og varighed af kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af
rottespærrer samt til underviserens kvalifikationer.
Stk. 3. En anerkendelse af et kursus gælder for fem år, men kan begrænses til et kortere tidsrum. En
anerkendelse kan tilbagekaldes ved misligholdelse af betingelserne for anerkendelsen. Tidsbegrænsningen
på 5 år gælder ikke for anerkendelser af kurser, der er givet før den 1. januar 2018. Miljøstyrelsen offentliggør på sin hjemmeside en liste over de anerkendte kursusudbydere.
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Stk. 4. Optagelse på kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer sker ved ansøgning til
de i stk. 3 nævnte kursusudbydere. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne.
Stk. 5. Kursusudbyder træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus til rottespærremontør.
Certifikatets anvendelsesområde
§ 34. Opsætning af rottespærrer i private stikledninger og afløbsinstallationer må kun udføres af personer med ansættelse hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, som samtidig enten har opnået en R1-autorisation, jf. § 17, stk. 2, eller har certifikat som rottespærremontør, jf. § 32, stk. 2.
Stk. 2. Opsætning af rottespærrer i forsyningens hovedledninger må udføres af personer med ansættelse
i forsyningen eller hos en autoriseret kloakmestervirksomhed, som samtidig enten har opnået en R1-autorisation, jf. § 17, stk. 2, eller har certifikat som rottespærremontør, jf. § 32, stk. 2.
Kapitel 10
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet uden for Danmark
Særlige regler for desinfektion og bekæmpelse af rotter
§ 35. Bestemmelserne i §§ 36 og 37 gælder for desinfektion og bekæmpelse af rotter.
Stk. 2. En person, der udfører desinfektion og bekæmpelse af rotter, og hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et andet medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, skal ikke opfylde kravet om
autorisation på baggrund af deltagelse i et kursus, jf. § 17, stk. 2, hvis vedkommende opfylder kravene i
§§ 36 eller 37. Er kravene i §§ 36 eller 37 ikke opfyldt, gælder reglerne i §§ 38-49.
§ 36. En person, der er nævnt i § 35, stk. 2, skal med henblik på etablering for at udøve erhvervsmæssig
forebyggelse og bekæmpelse af rotter indgive skriftlig ansøgning til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk om anerkendelse af erhvervserfaring med desinfektion eller bekæmpelse af rotter. Miljøstyrelsen autoriserer personer, der opfylder betingelserne i stk. 2.
Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af dokumentation for enten:
1) tre på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, jf. dog stk. 3,
2) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den pågældende godtgør at have gennemgået en relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt
eksamensbevis eller bedømt af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende,
3) to på hinanden følgende år som selvstændig eller som virksomhedsleder, hvis den pågældende godtgør også at have udøvet virksomhed som rottebekæmper i mindst tre år som arbejdstager, jf. dog stk.
3, eller
4) tre på hinanden følgende år som arbejdstager, hvis den pågældende godtgør at have gennemgået en
relevant forudgående uddannelse, der er afsluttet med et statsanerkendt eksamensbevis eller bedømt
af et kompetent fagligt organ som værende fyldestgørende.
Stk. 3. Hvis udøvelsen af virksomhed som selvstændig eller virksomhedsleder som beskrevet i stk. 1 er
ophørt, anerkender Miljøstyrelsen denne virksomhed i de i stk. 1, nr. 1 og 3, nævnte tilfælde, hvis virksomheden er ophørt ti år eller mindre forud for tidspunktet for anmeldelse til Miljøstyrelsen.
§ 37. En person, der er nævnt i § 35, stk. 2, skal med henblik på midlertidig og lejlighedsvis at levere
tjenesteydelser i Danmark anmelde sig til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk, før tjenesteydelsen er leveret første gang. Den pågældende har samme rettigheder og pligter som en R1-autoriseret
person. Tjenesteydere, som opfylder kravene til dokumentation i stk. 2, er fritaget for forudgående kontrol
af erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation
1) Den pågældendes nationalitet.
2) Den pågældende opfylder kravene i § 36, stk. 2.
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3) Den pågældende ikke ved dom eller administrativ afgørelse er blevet frakendt retten til at udøve virksomhed som rottebekæmper.
4) Den pågældende har bevis for erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 3. En anmeldelse efter stk. 1 skal fornys en gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen, hvis den pågældende fortsat ønsker midlertidigt og lejlighedsvis at beskæftige sig med desinfektion
og rottebekæmpelse i Danmark.
Stk. 4. Ved fornyelse af anmeldelsen, jf. stk. 3, skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det
omfang der er sket en væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.
Almindelige regler om etablering med henblik på udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og
bekæmpelse af rotter
§ 38. Miljøstyrelsen kan meddele personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, og som agter at etablere sig i Danmark med erhvervsmæssig
forebyggelse og bekæmpelse af rotter, R1-autorisation, såfremt Miljøstyrelsen kan anerkende de opnåede
erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 2. Uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland, der giver adgang til at udøve erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, sidestilles med en autorisation udstedt i medfør af denne bekendtgørelse,
jf. § 17, stk. 2, såfremt uddannelsesbeviset er anerkendt i et andet medlemsland, og indehaveren har minimum tre års relevant erhvervserfaring fra det pågældende medlemsland, som er attesteret af det pågældende medlemsland.
Stk. 3. Miljøstyrelsen meddeler R1-autorisation efter stk. 1 med en gyldighed på fem år. Autorisationen
kan fornyes for en ny femårig periode. Personer, der er i besiddelse af en autorisation meddelt i henhold
til stk. 1, og som fortsat efter fem år fra erhvervelsen ønsker at arbejde med erhvervsmæssig forebyggelse
og bekæmpelse af rotter i Danmark, skal gennemføre det i § 19 beskrevne opfølgningskursus. Kravet om
fornyelse af autorisation og gennemførelse af opfølgningskursus gælder ikke for personer, der har erhvervet R1-autorisation før den 1. januar 2018, eller som er i besiddelse af bevis for at have afsluttet et tilsvarende kursus før den 1. januar 2018 i et andet medlemsland.
§ 39. Personer, der er omfattet af § 38, skal for at få meddelt R1-autorisation indgive skriftlig ansøgning
til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk om anerkendelse af de erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 2. En ansøgning efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:
1) Bevis for ansøgerens nationalitet.
2) Attestation for, at det på tidspunktet for indgivelse af ansøgning ikke er forbudt ansøgeren at udøve
dette erhverv midlertidigt eller permanent.
3) Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer, som giver adgang til erhverv efter § 38 i form
af
a) kopi af kvalifikationsbeviser og attestation af erhvervsudøvelsens art og varighed udstedt af den
kompetente myndighed eller et kompetent organ i hjemlandet eller i det medlemsland, hvorfra den
pågældende kommer,
b) kopi af kursus- eller uddannelsesbeviser, som giver adgang til at udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvis erhvervet er lovreguleret i det pågældende land, og dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring, eller
c) bevis for, at ansøgeren har udøvet erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter på fuldtidsbasis i mindst et år i løbet af de sidste ti år og kopi af et eller flere relevante kursus- eller uddannelsesbeviser, hvis erhvervet eller uddannelsen ikke er lovreguleret i det pågældende land.
§ 40. Miljøstyrelsen skal inden for en måned kvittere for modtagelsen af en ansøgning om autorisation,
jf. § 39. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger:
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1) En angivelse af, hvornår ansøgningen kan forventes færdigbehandlet, jf. § 41.
2) Oplysning om, at ansøgeren ikke må udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter
før, Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om autorisation, jf. § 41, stk. 3.
3) Eventuel oplysning om indsendelse af manglende dokumentation.
§ 41. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om anerkendelse af ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer
efter § 39 hurtigst muligt og senest tre måneder efter modtagelsen af ansøgningen. Fristen regnes fra det
tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at indsende efter § 39, stk.
2.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger
det. Miljøstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.
Stk. 3. Uanset fristerne i stk. 1 og stk. 2 må ansøgeren ikke udføre erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om autorisation.
§ 42. Miljøstyrelsen kan hos de kompetente myndigheder i det land, hvor ansøgeren har opnået sine
uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer eller er etableret, indhente de nødvendige oplysninger
om de i § 43, stk. 2, nr. 2 og 3, nævnte forhold samt om ansøgeren i stilling eller erhverv i øvrigt har
udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at erhvervet ikke vil blive udøvet på forsvarlig måde.
§ 43. Miljøstyrelsen kan i tilfælde af begrundet tvivl kræve en bekræftelse af ægtheden af certifikater og
uddannelsesbeviser hos de kompetente myndigheder i det medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2,
hvor certifikaterne eller uddannelsesbeviserne er udstedt, eller er godkendt i tilfælde af bevis udstedt i et
tredjeland.
Stk. 2. Hvis et uddannelsesbevis, som er udstedt af en kompetent myndighed i et medlemslande, omfatter uddannelse, der helt eller delvist er taget på en uddannelsesinstitution, der er lovligt etableret i enten et
andet medlemsland eller et tredjeland, kan Miljøstyrelsen i tilfælde af begrundet tvivl sammen med den
kompetente myndighed i udstedelseslandet kontrollere
1) om uddannelsesforløbet ved den pågældende uddannelsesinstitution formelt er attesteret af den uddannelsesinstitution, der er etableret i udstedelseslandet,
2) om det udstedte eksamensbevis er det samme som det, der ville være udstedt, hvis uddannelsesforløbet var fulgt i sin helhed i udstedelseslandet, og
3) om uddannelsesbeviset giver samme erhvervsrettigheder i udstedelseslandet som i Danmark.
§ 44. Miljøstyrelsen kan videregive oplysninger til myndigheder i andre medlemslande, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, til brug for behandling af sager om udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.
§ 45. Hvis der er væsentlig forskel mellem ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer og den uddannelse, der kræves i henhold til denne bekendtgørelse, jf. § 19, og forskellen ikke kan opvejes af ansøgerens erhvervserfaring eller af viden, færdigheder og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring,
som er formelt attesteret af et relevant organ, skal Miljøstyrelsen give ansøgeren mulighed for ved prøvetid eller egnethedsprøve at bevise, at vedkommende er i besiddelse af den nødvendige viden eller de nødvendige færdigheder og kompetencer.
Stk. 2. Ansøgeren har ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve. De nærmere krav til prøvetiden eller egnethedsprøven fastsættes i Miljøstyrelsens afgørelse.
Stk. 3. Miljøstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at tage egnethedsprøven senest seks måneder efter den oprindelige beslutning om at underlægge ansøgeren en egnethedsprøve. Miljøstyrelsen kan
pålægge ansøgeren betaling for afholdelse af udgifter forbundet med egnethedsprøven.
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Almindelige regler om midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og
bekæmpelse af rotter
§ 46. Miljøstyrelsen kan meddele personer, hvis erhvervsmæssige kvalifikationer er erhvervet i et medlemsland, jf. § anerkendelsesloven 2, nr. 2, og som agter midlertidigt og lejlighedsvist at udøve erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark, tilladelse hertil, såfremt Miljøstyrelsen kan bekræfte de opnåede erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 2. Uddannelsesbevis udstedt i et tredjeland, der giver adgang til at udøve erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, sidestilles med en autorisation udstedet i medfør af denne bekendtgørelse,
jf. § 17, stk. 2, såfremt uddannelsesbeviset er anerkendt i et andet medlemsland, og indehaveren har minimum tre års relevant erhvervserfaring fra det pågældende medlemsland, som er attesteret af det pågældende medlemsland.
§ 47. Personer, der er omfattet af § 46, skal for at opnå tilladelse til at udøve midlertidig og lejlighedsvis
erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, før tjenesteydelsen er leveret første gang, indgive
skriftlig anmeldelse til Miljøstyrelsen eller via www.businessindenmark.dk med henblik på eventuel kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer.
Stk. 2. En anmeldelse efter stk. 1 skal ledsages af følgende dokumentation:
1) Bevis for anmelderens nationalitet.
2) Attestation for, at anmelderen lovligt er etableret i et medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2,
og at det på tidspunktet for indgivelse af attestation i forbindelse med anmeldelsen ikke er forbudt
anmelderen at udøve dette erhverv midlertidigt eller permanent.
3) Bevis for, at anmelderen har udøvet erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i mindst et
år i løbet af de sidste 10 år i tilfælde af, at rottebekæmpelse ikke er lovreguleret i det pågældende
medlemsland.
Stk. 3. Anmelderen skal forny anmeldelsen én gang om året, senest et år efter indgivelsen af anmeldelsen eller den seneste fornyelse, hvis anmelderen ønsker fortsat at arbejde med erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark.
Stk. 4. Ved fornyelse af anmeldelsen skal der indgives fornyet dokumentation, jf. stk. 2, i det omfang,
der er sket væsentlig ændring i forhold til den allerede fremlagte dokumentation.
§ 48. Miljøstyrelsen underretter inden for en måned fra modtagelsen af anmeldelsen om sin beslutning
om ikke at foretage en kontrol af de erhvervsmæssige kvalifikationer eller resultatet af en sådan kontrol.
Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har indsendt alle de oplysninger, der påhviler denne at
indsende efter § 47, stk. 2.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 med en måned, hvis sagens kompleksitet berettiger
det. Miljøstyrelsen giver anmelder meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af
fristen efter stk. 1. Meddelelsen skal indeholde en begrundelse for forlængelsen.
Stk. 3. Anmelderen må ikke påbegynde erhvervet som rottebekæmper, før Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse af anmeldelsen, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Foreligger Miljøstyrelsens afgørelse ikke inden for de efter stk. 1 og 2 angivne frister, kan anmelderen påbegynde erhvervet som rottebekæmper.
§ 49. Hvis der er væsentlig forskel mellem anmelderens faglige kvalifikationer og den uddannelse, der
kræves i Danmark i henhold til denne bekendtgørelse, og denne forskel kan skade den offentlige sundhed
eller sikkerhed, og forskellen ikke kan opvejes af anmelderens erhvervserfaring eller viden, færdigheder
og kompetencer, der er opnået gennem livslang læring, som er formelt attesteret af relevant organ i det
pågældende medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, skal Miljøstyrelsen give anmelderen mulighed for at bevise, at vedkommende har erhvervet den manglende viden eller de manglende færdigheder
eller kompetencer.
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Stk. 2. Miljøstyrelsen kan kræve, at anmelderen består en egnethedsprøve. De nærmere krav til egnethedsprøven fastsættes i Miljøstyrelsens afgørelse.
Stk. 3. Miljøstyrelsen sikrer, at ansøgeren har mulighed for at tage egnethedsprøven senest en måned
efter styrelsens afgørelse om at underlægge anmelderen en egnethedsprøve, jf. stk. 1, er meddelt anmelderen. Miljøstyrelsen kan pålægge ansøgeren betaling for afholdelse af udgifter forbundet med egnethedsprøven
Oplysningspligt i forhold til kunder
§ 50. Personer, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 35-49, skal ved udøvelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter oplyse den, som bekæmpelsen udføres for, om
1) at Miljøstyrelsen har foranstaltet eller anerkendt det kursus, som personen har gennemgået, samt kontaktoplysninger til Miljøstyrelsen eller til Erhvervsministeriets elektroniske kontaktpunkt (kvikskranke), jf. lov om tjenesteydelser i det indre marked,
2) de eventuelle brancheorganisationer, som den pågældende er medlem af, og
3) den pågældendes eventuelle erhvervsmæssige titel og oplysning om, i hvilket medlemsland, jf. anerkendelsesloven § 2, nr. 2, tilladelsen til anvendelse af den pågældende titel er givet.
Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 skal gøres tilgængelige for den, som bekæmpelsen udføres for, eller meddeles denne klart, entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om bekæmpelse eller inden udførelse af
bekæmpelse, hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale.
Stk. 3. Den, der udfører bekæmpelse, skal, hvis den som bekæmpelsen udføres for anmoder om det, oplyse om de regler mv., der gælder for udførelsen af erhvervet, samt om hvor reglerne kan findes.
Kapitel 11
Tilbagekaldelse af autorisation og nedlæggelse af forbud
§ 51. Miljøstyrelsen kan tilbagekalde en R1-autorisation, jf. §§ 17, 36 og 38, hvis indehaveren af autorisationen under udøvelse af sit erhverv med forebyggelse og bekæmpelse af rotter gør sig skyldig i grov
eller oftere gentagen forsømmelighed.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan tilbagekalde en R2-autorisation, jf. § 25, hvis indehaveren af autorisationen i
forbindelse med bekæmpelsen gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed.
Stk. 3. Miljøstyrelsen kan nedlægge forbud mod midlertidig og lejlighedsvis erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. §§ 37 og 46, hvis indehaveren af tilladelsen under udøvelse af erhvervet
gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed.
§ 52. Tilbagekaldelse eller nedlæggelse af forbud, jf. § 51, kan ske for et tidsrum af minimum 1 år eller
for bestandigt. Afgørelse om tilbagekaldelse skal indeholde oplysning om adgangen til at begære en tilbagekaldelse indbragt for domstolene og om fristen herfor.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan beslutte, at genoptagelse af erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af
rotter, jf. §§ 17, 36 og 38, og bekæmpelse af rotter ved brug af visse kemiske bekæmpelsesmidler på egen
erhvervsejendom, jf. § 25, først kan ske, når vedkommende har bestået et af Miljøstyrelsen godkendt kursus.
Kapitel 12
Gebyrer
§ 53. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne
ved den kommunale rottebekæmpelse.
Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien.
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Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets
størrelse.
Stk. 4. Gebyret kan opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunalbestyrelsen kan
ikke meddele dispensation for betaling af gebyret.
§ 54. Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på 230 kr. ved udstedelse eller fornyelse af en autorisation. Beløbet skal dække styrelsens omkostninger til drift af autorisationsordningen. Udstedelse og fornyelse af
autorisation samt betalingen af gebyret sker i MAB.
Stk. 2. Gebyret opkræves i forbindelse med, at autorisationen udstedes. Gebyret reguleres årligt pr. 1.
januar på grundlag af det senest offentliggjorte pris- og lønindeks i Økonomisk-Administrativ Vejledning
fra Finansministeriet. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Stk. 3. Et gebyr tilbagebetales ikke efter at autorisationen er udstedt, uanset at der ikke gøres brug af
autorisationen i hele gyldighedsperioden.
Stk. 4. For personer, der har fået en R1-autorisation før 1. januar 2018, betales der intet gebyr ved registrering i MAB.
Kapitel 13
Miljøstyrelsen
§ 55. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at kommunalbestyrelsen opfylder de i bekendtgørelsen nævnte
pligter.
Stk. 2. Miljøstyrelsen kan påbyde kommunalbestyrelsen at foretage hyppigere eller yderligere foranstaltninger end de allerede trufne.
Stk. 3. Miljøstyrelsen kan, hvor kommunalbestyrelsen er grundejer, meddele kommunalbestyrelsen påbud om at undersøge for rotter og udføre de fornødne foranstaltninger i forbindelse med forebyggelse og
bekæmpelse af rotter.
§ 56. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at udbydere af kurser til opnåelse af R2-autorisation og certifikat
som rottespærremontør opfylder de i bekendtgørelsen nævnte pligter.
§ 57. Miljøstyrelsen rådgiver i samarbejde med kommunalbestyrelsen kommunens borgere om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
§ 58. Miljøstyrelsen kan foretage rottebekæmpelse inden for bestemt afgrænsede geografiske områder
efter aftale med de berørte kommuner med det formål at afprøve midler eller fremgangsmåder til forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Kapitel 14
Klage og straf
Klage
§ 59. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
Stk. 2. Miljøstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
§ 60. Miljøstyrelsens afgørelser efter §§ 36-38, 46 og 51, kan af den relevante part forlanges indbragt
for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for Miljøstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Miljøstyrelsen afgørelse skal indeholde oplysning herom. Miljøstyrelsen
anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.
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Stk. 2. Sagsanlæg som følge af Miljøstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation eller tilladelse og nedlæggelse af forbud, jf. § 51, på grund af grov eller oftere gentagen forsømmelighed, har opsættende virkning. Den opsættende virkning omfatter tillige fristen på 4 uger, jf. stk. 1.
Straf
§ 61. Med bøde straffes den, der
1) undlader at foretage anmeldelse, jf. § 3,
2) foretager bekæmpelse af rotter uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. § 6, stk. 4,
3) undlader at efterkomme påbud, jf. § 10,
4) foretager erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have opnået en R1-autorisation, jf. §§ 17, 36 og 38,
5) foretager erhvervsmæssig forebyggelse og bekæmpelse af rotter i strid med §§ 20, 21 og 28,
6) undlader at give kommunen skriftlig besked, jf. §§ 20, stk. 2, og 27, stk. 2,
7) undlader at foretage anmeldelse af oplysninger om en sikringsordning, jf. § 22,
8) undlader at udarbejde bygningsgennemgangsrapport, jf. § 23,
9) undlader at udlevere eller fremsende en kopi af bygningsgennemgangsrapport til ejer eller lejer eller
til kommunalbestyrelsen, jf. § 23, stk. 2 og 3,
10) undlader at give de i § 24 nævnte oplysninger,
11) foretager bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler på egen erhvervsejendom uden at
have opnået en R2-autorisation, jf. § 25,
12) afholder kursus til opnåelse og fornyelse af R2-autorisation uden at have fået en anerkendelse fra
Miljøstyrelsen, jf. 26, stk. 3,
13) foretager bekæmpelse af rotter i strid med §§ 27 og 28,
14) undlader at følge den af Miljøstyrelsen vedtagne resistensstrategi, jf. § 29,
15) undlade at registrere og indberette oplysninger, jf. § 31, stk. 2,
16) afholder kursus til opnåelse af certifikat til opsætning af rottespærrer uden at have fået en anerkendelse fra Miljøstyrelsen, jf. § 33, stk. 3,
17) foretager opsætning af rottespærrer uden at have opnået en R1-autorisation, jf. § 17, stk. 2, eller
uden at have certifikat som rottespærremontør, jf. § 34,
18) foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have indgivet anmeldelse samt oplysninger i
henhold til § 37,
19) foretager forebyggelse og bekæmpelse af rotter uden at have opnået tilladelse, jf. § 46, eller
20) undlader at give oplysninger, jf. § 50.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5.
kapitel.
Kapitel 15
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
§ 62. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 7, stk. 2, 1. pkt., for så vidt angår tilsynspligtige ejendomme, og 2. pkt., træder først i kraft den
1. januar 2019.
Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter ophæves.
§ 63. Kommunalbestyrelsen skal senest et år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden have revideret
den i § 5 omhandlede handlingsplan. Indtil Kommunalbestyrelsen har revideret handlingsplanen er privat
bekæmpelse tilladt i kommunen, jf. § 6, stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2021 have opsat rottespærrer på de i kapitel 4
nævnte steder.
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Stk. 3. I sikringsordninger, der er tegnet i henhold til bekendtgørelse nr. 913 af 27. juni 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, i en kommune, der træffer beslutning om, at der ikke må udføres privat
bekæmpelse, jf. 6, stk. 4, kan privat bekæmpelse fortsætte indtil kontraktens ophør, dog højst et år efter
kommunens beslutning.
Miljø- og Fødevareministeriet, den 17. december 2017
ESBEN LUNDE LARSEN
/ Mads Leth-Petersen
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1)

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2005/36/EF af 7. september 2005 om
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning nr. 1024/2012
om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-tidende 2013, nr. L 354, side 132, og
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36.
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Bilag 1
Krav til kommunalbestyrelsens handlingsplan om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. § 5
Handlingsplanen skal som minimum indeholde følgende:
– Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen.
– Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen.
– Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen.
– Konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af beskrevne mål.
– Plan for den kommunale kloakrottebekæmpelse og samarbejde med forsyningen om kloakrottebekæmpelse indeholdende beskrivelse af omfang og metoder (fælder, spærrer, gift mv.).
– Oplysning om, hvorvidt kommunen tillader privat bekæmpelse, herunder f.eks. om privat bekæmpelse
er geografisk begrænset eller begrænset til bestemte bekæmpelsesmetoder.
– Plan for kommunens tilsyn med privat rottebekæmpelse, hvis kommunen tillader privat rottebekæmpelse.
I handlingsplanen skal kommunalbestyrelsen, hvor det er relevant, beskrive særlige indsatsområder vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter på følgende steder:
– Tilsynspligtige ejendomme, jf. § 8, stk. 1.
– Andre ejendomme end tilsynspligtige ejendomme, jf. § 9.
– Fødevarevirksomheder.
– Kloakker og stikledninger, herunder anvendelsen af kloakblokke og rottespærrer.
– Havnearealer.
– Kommunale genbrugspladser.
– Deponeringsanlæg
– Vildtfodringspladser.
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Bilag 2
Kursus med henblik på at opnå R1-autorisation, jf. § 19
Undervisningen skal indeholder følgende hovedelementer:
1. Relevant lovgivning
– Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
– Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.
– Dyreværnslovgivningen.
– Øvrig relevant lovgivning, f.eks. kloaklovgivning og fødevarelovgivning.
– Relevante vejledninger og meddelelser fra Miljøstyrelsen samt introduktion til Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk).
2. Biologi og adfærd
– Rotters biologi, herunder deres levevis og vaner.
3. Antikoagulanter samt andre kemiske bekæmpelsesmidler
– Aktivstoffer, formulering og virkemåde.
– Forgiftningsrisiko, symptomer og behandling.
– Sekundær forgiftning.
– Resistens og tegn på resistens.
4. Smitterisiko og arbejdsmiljø
– Smitterisiko fra rotter, herunder Weils syge.
– Personlige værnemidler.
5. Forebyggelse
– Sikring og renholdelse.
– Overvågning.
6. Bekæmpelse i praksis
– Vurdering af bestandstørrelse, marginal rotter mv.
– Anvendelse af foderstationer.
7. Alternativ bekæmpelse
– Smækfælder.
– Elektroniske fælder.
8. Rottespærrer
– Typer af rottespærrer, deres virkemåde, hvor og hvordan de anvendes optimalt samt eventuelle anvendelsesbegrænsninger.
9. Afløbssystemer
– Rotters ophold og udnyttelse af afløbssystemet.
– Svagheder i afløbssystemet i relation til rotter.
10. Forebyggelse og fejlfinding i afløbssystemer
– Røgprøve og TV-inspektion.
– Tegn på rotter i forbindelse med afløbssystemer og ved brud på afløbssystemer.
Varighed: Minimum 35 timer fordelt på mindst 4 kursusdage. Kurset omfatter prøveaflæggelse.
Kurset arrangeres af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af uddannelsen, udarbejdelse og brug af kursusmateriale, prøver mv.
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Bilag 3
Opfølgningskursus til R1-autorisation, jf. § 19
Undervisningen tager sit udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling indenfor rottebekæmpelsen i Danmark
og skal indeholde følgende hovedelementer, hvor de er relevante:
1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer indenfor rottebekæmpelsen.
2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.
3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer indenfor fødevarer, sundhed, byggeri, kloakering,
sikkerhed mv., som har betydning for rottebekæmpelsen.
4. Ny teknologi indenfor giftfri rottebekæmpelse (fælder, rottespærrer mv.).
5. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning
mv.
Varighed: Minimum 3 timer. Kurset omfatter ikke prøveaflæggelse.
Kurset arrangeres af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af uddannelsen, udarbejdelse og brug af kursusmateriale mv.
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Bilag 4
Kursus med henblik på opnåelse af R2-autorisation, jf. § 26
Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:
1. Lovgivning
– Kort introduktion til relevant lovgivning, herunder bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af
rotter.
2. Biologi og adfærd
– Rotters biologi, herunder deres levevis og vaner samt de sygdomme, de kan være bærer af.
3. Forebyggelse og bekæmpelse i praksis
– Vurdering af bestandstørrelse og anvendelse af fælder.
– Sikring og renholdelse.
4. Antikoagulanter og andre kemiske bekæmpelsesmidler
– De forskellige giftes virkemåde, symptomer på forgiftning og personlige værnemidler.
– Sekundær forgiftning og resistens.
– Giftudlægning og anvendelse af foderstationer.
Varighed: Minimum 7 timer. Kurset omfatter prøveaflæggelse.
Kurset arrangeres i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer herom.
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Bilag 5
Opfølgningskursus til R2-autorisation, jf. § 26
Undervisningen tager sit udgangspunkt i de seneste 5 års udvikling indenfor rottebekæmpelsen i Danmark
og skal indeholde følgende hovedelementer, hvor de er relevante:
1. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer indenfor rottebekæmpelsen.
2. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer vedr. brug af giftstoffer i rottebekæmpelsen.
3. Ny lovgivning, ændrede regler og retningslinjer indenfor sundhed, sikkerhed mv., som har betydning
for rottebekæmpelsen.
4. Ny teknologi indenfor giftfri rottebekæmpelse (fælder mv.).
5. Ny viden om rotter, forebyggelse, bekæmpelsesmetoder, resistens, primær og sekundær forgiftning
mv.
Varighed: Minimum 2 timer. Kurset omfatter ikke prøveaflæggelse.
Kurset arrangeres i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer herom.
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Bilag 6
Oplysningsskema til brug, når der konstateres rotter, jf. § 31
1. Navn og adresse: …………………………………………………………………
evt. med koordinater/koordinatsystem for specifik placering X:…………. Y:………….
Dato for anmeldelse:
2. Ejendomstype:
□ Tilsynspligtig ejendom

□ Beboelsesejendom

□ Fødevarevirksomhed

□ Anden
industri

□ Andet (specificér): ……………………………
3. Rotter observeret
□ Indendørs
□ Levende

□ Udendørs
□ Døde

□ Spor efter rotter

4. Ejendom kloakeret

□ Ja

□ Nej

5. Røgprøve foretaget

□ Ja

□ Nej (angiv årsag )……….....

□ Rottetilholdet skyldes overfladerotter
□ Samlebrønd(e) kan ikke findes
□ Samlebrønd(e) eksisterer ikke
□ Man kan visuelt se, at kloakken er faldet sammen
□ For stor afstand mellem røgprøvebrønd(e) og ejendom (med rotter)
□ Faldstammeudluftning skal først afblændes af VVS installatør
□ Ikke alle beboere hjemme i opgang i etageejendom
□ Kloak-TV er foretaget inden besøg af kommunal rottebekæmper
□ Andet
6. Årsag til rottetilhold
□ Brud på privat stikledning
□ Defekt vakuumventil
□ Usikret faldstammeudluftning
□ Defekt samlebrønd
□ Defekt tagnedløb
□ Defekt tagbrønd
□ Usikret gulvafløb
□ Defekt vandlås/manglende vandlås
□ Defekte ledninger under eller i bygninger og beboelse
□ Defekt kommunal ledning
□ Defekt kommunal samlebrønd
□ Usikret ydermur (gulvudluftning, rørgennemføring, sprækker, huller m.v.)
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□ Utætte døre, porte og vinduer
□ Utæt tagkonstruktion
□ Espaliervækst m.v. op ad mur
□ Spiseligt affald udendørs
□ Fuglefodring
□ Dyrehold (kaniner, fugle m.m.)
□ Strejfrotter
□ Oplæg af diverse materialer
□ Åbent land (særligt for landzone)
□ Vildtfodringspladser (særligt for landzone)
□ Åløb, søer, moser (særligt for landzone)
□ Foderspild (særligt for landzone)
□ Stenbunker og vegetation (særligt for landzone)
□ Markstakke (særligt for landzone)
□ Ensilagestakke (særligt for landzone)
□ Andet (specificer)………………………………………….
7. Bekæmpelse foretaget
□ Nej (hvorfor ikke? )………………………………………..
□ Ja
Bekæmpelsesmetode:
□ Smækfælder
□ Levende fangende fælder
□ Elektriske fælder
□ Udlægning af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder antikoagulanter
□ Andet (f.eks. skydevåben, hund, gas m.m.) Specificer: …………………
8. Påbud givet om undersøgelse, rottesikring, renhold: □ Nej □ Ja (specificer)…………………
………………………..
9. Forbrug af kemiske bekæmpelsesmidler, herunder antikoagulanter
□ Chlorophacinon
Antal kg:…………….
□ Coumatetralyl
Antal kg:…………….
□ Bromadiolon
Antal kg:…………….
□ Difenacoum
Antal kg:…………….
□ Brodifacoum
Antal kg:…………….
□ Flocoumafen
Antal kg:…………….
□ Difethialon
Antal kg:…………….
□ Andet, specificer aktivstof: Antal kg:…………….
…………
Samlet giftforbrug på adressen:……………………………. Kg
Ejer, lejer eller dennes repræsentant informeret om giftudlægning?
Ja □
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10. Opfølgning af bekæmpelse foretaget
a. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)……………………………………………………….
b. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)……………………………………………………….
c. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)………………………………………………………..
d. Dato: ……………. Aktivitet (beskriv)………………………………………………………..
11. Sag afsluttet
Bekæmpelsen udført af:
□ Kommunal bekæmpelse
□ - Eget personale/ □ – bekæmpelsesfirma (navn og cvr): …………………………
- Navn på den autoriserede person/autorisationsnummer: ………………………………………
…………….
□ Privat bekæmpelse (R1-autorisation):
- Bekæmpelsesfirma (navn og cvr): ……………………………………………………………
- Navn på den autoriserede person/autorisationsnummer: ………………………………………
…………….
□ Privat bekæmpelse, (R2-autorisation):
- Virksomhed (navn og cvr): ……………………………………………………………
- Navn på den autoriserede person/autorisationsnummer: ………………………………………
…………….
Underskrift og dato: ……………………………………………………………………………
……….
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Bilag 7
Undervisning og prøve i opsætning af rottespærrer, jf. § 33
Undervisningen skal indeholde følgende hovedelementer:
1. Lovgivning
– Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
– Relevante vejledninger, f.eks. vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt pjecen ”Hjælp
vi har fået rotter”.
– Relevante standarder fra Dansk Standard.
– Relevante meddelelser fra Miljøstyrelsen samt introduktion til Miljøstyrelsens hjemmeside (mst.dk).
2. Biologi og adfærd
– Rotters biologi, herunder deres levevis og vaner mv.
3. Smitterisiko.
– Med fokus på Weils syge og andre rotterelaterede sygdomme.
4. Rottespærrer
– Typer af rottespærrer, deres virkemåde, hvor og hvordan de anvendes optimalt samt eventuelle anvendelsesbegrænsninger.
5. Afløbssystemer
– Rotters ophold og udnyttelse af afløbssystemet.
– Svagheder i afløbssystemet i relation til rotter.
6. Forebyggelse og fejlfinding i afløbssystemer
– Røgprøve og TV-inspektion.
– Tegn på rotter i forbindelse med afløbssystemer og ved brud på afløbssystemer.
Varighed: Minimum 7 timer. Kurset omfatter prøveaflæggelse.
Kurset arrangeres i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer herom.
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Bilag: 102.1. Resultat og evalueringsrapport - 2017 - kampagnetilsyn - sortering
af affald på autoværksteder
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 143761/17

Resultat og evalueringsrapport:
Projektperiode
Blev resultaterne
nået?

Tilsynskampagne for autoværksteder – Affald
1. januar 2017 – 31. december 2017
Forundersøgelse
 Udvælgelse og afgrænsning af områder for tilsynskampagne.
o Erhvervscenteret valgte at følge op på kampagne om affald på
autoværksteder fra 2016.
o Affald er valgt, da erfaringer fra tilsyn har vist, at der kunne
være behov for en kampagne indenfor dette område.
o Autoværksteder, fordi denne type virksomheder indenfor de
seneste 5 år har modtaget 22 indskærpelser på affaldsområdet.
 De værksteder, der har modtaget kampagnetilsyn er tilfældigt udvalgt.
o Der er udarbejdet en liste over disse.
 Det er undersøgt, hvordan affald fra autoværksteder kan mindskes samt
hvordan det resterende affald kan håndteres, så mest muligt bliver
genanvendt.
o Der er udarbejdet en folder med 3 simple værktøjer, som kan
hjælpe med at minimere mængden af affald.
o Derudover er der i folderen en liste over, hvor typiske
affaldsfraktioner fra autoværksteder kan
genanvendes/bortskaffes.
o Folderen er udleveret til alle autoværksteder i Varde Kommune i
2016.
Materiale og information
 Liste over udvalgte autoværksteder
 Effekt- og resultatmål
 Folder om affald på autoværksteder
 Tjekliste til brug ved tilsyn
 Annonce i ugeavisen
 Tekst til hjemmeside
Resultat af tilsyn
Indskærpelser Henstillinger
8
2
Vurdering
Der er fundet anledning til at håndhæve lovgivningen på 5 ud af de 18
besøgte autoværksteder. I alt blev der fundet 8 forhold på de 5 værksteder,
hvor lovgivningen ikke var overholdt (ca. 28 %).
Kampagnen viste, at det ikke har den store effekt, at udsende
kampagnemateriale elektronisk til virksomhederne, da næsten ingen havde
kendskab til det udsendte materiale om affaldssortering/-håndtering.
Til gengæld er der generelt indenfor branchen taget en del initiativer til
bedre affaldssortering og –håndtering. Blandt andet har nogle leverandører

indført depositum på emballage og produkter som kan genanvendes.
Derudover anvendes der på nogle autoværksteder klude til aftørring og
opsamling af spild i stedet for papir og lignende, som ikke kan genanvendes.

Mål og effekt

Det langsigtede mål med kampagnen, at: ”autoværksteder der har modtaget
kampagnetilsyn og kampagnemateriale har et reduceret antal fejlsorteringer
samt en højere genanvendelsesprocent”. Dette kontrolleres fremadrettet ved
ordinære tilsyn.
Kampagnen har kørt over en periode på 2 år.
Mål
Det overordnede miljømæssige mål er, at mindske mængden af affald fra
autoværksteder samt at det resterende affald sorteres bedre og bortskaffes
korrekt.
Igennem dialog og oplysning, at gøre autoværkstederne bekendt med den
økonomiske gevinst der kan være ved at håndtere affaldet mere
hensigtsmæssigt samt gældende regler på området.
 Kortsigtede mål (resultatmål) – gennemført i 2016:
Mål
Udført
Alle autoværksteder der indenfor de Kampagnetilsyn gennemført på 17
sidste 3 år har modtaget en
autoværksteder den 6. oktober 2016
indskærpelse om affaldssortering har
modtaget et kampagnetilsyn.
Folder om affaldssortering er
Er udsendt til de sidste
udleveret til alle de autoværksteder
autoværksteder på tilsynslisten den
som fremgår af kommunens
12. december 2016
tilsynsliste inden den 31. december
2016.
Materiale om tilsynskampagne er
Uploadet til hjemmesiden den 4.
uploadet til kommunens
oktober 2016
hjemmeside.


Mellemlang sigt (effektmål, viden, holdninger og adfærd) – gennemført i
2017:
Mål
Udført
Alle autoværksteder der har
Undersøgt ved kampagnetilsyn
modtaget kampagnemateriale
gennemført på 18 autoværksteder
oplever at have tilstrækkelig viden
den 26. oktober 2017
til at kunne sortere og udnytte
affaldet til genanvendelse.
Halvdelen af de værksteder, der har
modtaget materiale, har taget
initiativer til en bedre
affaldssortering pr. 31. december
2017.

Undersøgt ved kampagnetilsyn
gennemført på 18 autoværksteder
den 26. oktober 2017



Blev
kampagnemålet
nået?



Lang sigt (effektmål, miljøbelastning) – kontrolleres fremadrettet ved
ordinære tilsyn:
o Autoværksteder der har modtaget kampagnetilsyn og
kampagnemateriale har et reduceret antal fejlsorteringer samt en
højere genanvendelsesprocent.
De kortsigtede mål for kampagnen blev nået i 2016.
Ud fra resultaterne af kampagnetilsynet vurderer vi, at der med stor
sandsynlighed er flere autoværksteder, hvor der er udfordringer med
håndtering af affald. Vi har derfor valgt, at fortsætte kampagnen i 2017,
hvor 18 autoværksteder udvælges til kampagnetilsyn for at kontrollere
om de mellemlangsigtede kampagnemål er opfyldt.



Mellemlangsigtede mål for kampagnen, 2017
Kampagnetilsynene viste, at ca. 28 % af autoværkstederne ikke har
tilstrækkelig viden til, at kunne sortere og udnytte affaldet til
genanvendelse.
Det ene kampagnemål vurderes derfor ikke at være opnået.
En del af de besøgte autoværksteder havde dog godt styr på
affaldssorteringen alligevel, da der blandt andet bliver flere og flere
returordninger for branchen. Derudover anvender mange autoværksteder
AutoBranchens AffaldsService’s (ABAS’s) ordninger for diverse typer
affald.
Det andet mål for kampagnen vurderes derfor at være opnået. Dette
skyldes dog ikke kommunens kampagne, med derimod generelle
initiativer indenfor branchen.

Blev tidsplanen
overholdt?
Blev timebudget
overholdt?
Input til næste
kampagne
Dato
Journalisering

Generelt er konklusionen, at kampagnen ikke har haft den ønskede effekt.
Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig miljømæssig effekt ved at
fortsætte kampagnen i den nuværende form.
Det kortsigtede kampagnemål blev nået indenfor den fastsatte tidsgrænse.
De mellemlangsigtede kampagnemål vurderes at være opnået, men ikke på
baggrund af kommunens kampagne.
Der er ikke udarbejdet et specifikt timebudget for opgaven, men der er
anvendt en del ressourcer til udarbejdelse af materiale.
Det blev ved dette års kampagnetilsyn konstateret, at det stort set ikke har
haft nogen effekt, at udsende kampagnemateriale elektronisk til
virksomhederne.
12. marts 2018
17-7430

Bilag: 102.2. Resultater og evalueringsrapport - Tilsynskampange 2017
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 200765/17

TILSYNSKAMPAGNE 2017 – VARDE KOMMUNE – LANDBRUG
KONTROL AF DYKKET INDLØB OG FLYDELAG PÅ GYLLEBEHOLDERE
MÅL – UDFØRSEL - EVALUERING
Temavalg

Varde Kommune valgte igen i 2017 temaet ’Gyllebeholdere til opbevaring af
flydende husdyrgødning’, som årets tilsynskampagne. Temaet er valgt på
baggrund af, at der ved tilsynskampagnen 2016 blev fundet utilstrækkeligt
flydelag på 21% af de kontrollerede gyllebeholdere. Samtidig konstateres der
fortsat et behov for mere fokus på korrekt håndtering af flydende husdyrgødning
i gyllebeholdere, ved de ordinære miljøtilsyn på landbrugsejendomme. Det drejer
sig hovedsageligt om at sikre tilstrækkeligt flydelag og dykket indløb på
gyllebeholdere uden fast overdækning (f.eks. telt).

Mål

Formålet med kampagnen er gennem oplysning og dialog, at formidle
vigtigheden af at overholde lovgivningens regler, for at reducere
ammoniakfordampningen til atmosfæren til et minimum. Tillige er målet at
minimere lugt- og fluegener for naboer.

Plan

Der er udarbejdet en plan for kampagnen, hvor kampagnens aktiviteter er
bestemt, ansvar fordelt og indsatsens tidsplan fastlagt.

Virkemiddel

Kommunikation med målgruppen og borgerne har stor betydning for, om en
kampagne bliver en succes. Derfor blev der før kampagnens start, indrykket
oplysende annoncer i dagspressen og på Varde Kommunes hjemmeside.
Herudover er folderen fra 2016 blevet opdateret, med vejledning og regler for
flydelag på gyllebeholdere, samt billeder af hvordan et henholdsvis
utilstrækkeligt og tilstrækkeligt flydelag ser ud. Brochurerne er uddelt til
landmændene både i forbindelse med vores kampagnetilsyn, samt ved de
ordinære landbrugstilsyn i kommunen.

Opfølgning

Evaluering af tilsynskampagnen giver mulighed for at bedømme, om kampagnen
har ført til de ønskede mål. Desuden giver det mulighed for at reflektere over,
hvordan der skal følges op på kampagnen, og om der kan videreudvikles på
konceptet til fremtidige kampagner.
(Evalueringsskema ses side 2, og prosadel om udførelse, evaluering og vurdering
kan ses side 3).
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EVALUERING
1. januar 2017 – 31. december 2017
Materiale til tilsynsopgaven:
 Der blev udarbejdet annonce til den lokale ugeavis.
 Folderen omkring flydelag på gyllebeholdere blev opdateret.
 Afsnittet om tilsynskampagne på Varde Kommunes hjemmeside blev
opdateret.
 Der blev udarbejdet en artikel omkring vigtigheden af flydelag på
baggrund af flydelagskampagnen fra 2016, som blev publiceret i Grobund.
Kortlægning af landbrugene:
 Landbrugene blev vilkårligt udvalgt, på baggrund af størrelse og dyretype.
 Landbrugene fordelte sig jævnt over hele kommunen.
Kommunikation i forbindelse med kampagnen:
 I forbindelse med de uanmeldte tilsyn, var der generel positiv
kommunikation med landmændene omkring reglerne for flydelag på
gyllebeholdere, og eventuel mangel på samme.
Tilsyn på landbrugene:
 Ved ankomst på adressen blev ejer forsøgt lokaliseret. Lykkedes dette
ikke, blev der lagt et brev i postkassen om at Varde Kommune havde
været på uanmeldt tilsyn, med det formål at tjekke flydelag på
ejendommens gyllebeholdere.
 Herefter blev et opfølgende brev sendt, med resultatet af tilsynet. Ved
konstatering af manglende flydelag eller dykket indløb, blev dette
indskærpet i brevet med en tidsfrist.
 Efter indskærpelsens udløb, blev der ført opfølgende tilsyn.
 Hvis/når alle forhold overholdt lovgivningen, blev der sendt brev herom.
Tilsynskampagnens mål var at formidle vigtigheden af, at overholde
lovgivningens regler omkring gyllebeholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning, da fokus herpå er med til at minimere nabogener som lugt- og
fluegener, samt minimere forurening af atmosfæren ved ammoniakfordampning.
Varde Kommune vurderer, at der til stadighed vil være behov for opfriskning og
præcisering af lovgivningen omkring tæt flydelag på gyllebeholdere ved de
ordinære miljøtilsynsbesøg, da det endnu ikke er alle landmænd der ser værdien
i et tæt flydelag.

Blev tidsplanen
overholdt

Den udarbejdede tidsplan blev overholdt.

Kommunikation

Ved mundtlig og skriftlig dialog med landmændene, blev vigtigheden af tæt
flydelag på gyllebeholdere formidlet.

Læringspunkter
fra kampagnen

Landbrugsgruppen planlægger fremadrettet at udføre tilsynskampagner med
samme koncept, da vi føler at den direkte kontakt med landmændene har stor
værdi og virkning.
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 Sagsbehandling

PROSADEL OM UDFØRELSE, EVALUERING OG VURDERING AF:



Bestod af at udarbejde:
 Projektplan.
 Annonce til ugeavisen.
 Besøgsliste og kort.
 Brevskabeloner, besøgsmanualer og folder.
 Artikel omkring resultatet af flydelagskampagnen 2016.
1.
2.
3.

Ved ankomst til ejendommen blev ejer forsøgt lokaliseret.
Såfremt ingen hjemme, afleveredes i postkassen en folder om flydelag, samt
et brev om at Varde Kommune havde været på uanmeldt flydelagskontrol.
Herefter blev ejendommens gyllebeholder(e) besigtiget, hvor status for
flydelag og dykket indløb blev noteret, samt eventuel billeddokumentation
taget.

De uanmeldte, samt opfølgende tilsyn blev udført den:








1.
2.

3.

 Tidsforbrug

Kampagnetilsyn på gyllebeholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning uden fast overdækning, ved uanmeldte tilsyn.
Oplysning til, og dialog med landmænd.

16. oktober 2017 (5 timer)
17. oktober 2017 (6 timer)
23. oktober 2017 (6 timer).
30. oktober 2017 (5 timer).
21. november 2017 (6 timer).
29. november 2017 (6 timer).
7. december 2017 (4 timer).
18. december 2017 (3 timer).

Efter udført kampagnetilsyn blev der sendt opfølgende brev ud til ejer, med
resultatet af tilsynet. Ejendomme med utilstrækkeligt flydelag fik opfølgende
tilsyn efter indskærpelsens frist udløb.
Enkelte steder var indskærpelserne ikke efterkommet ved de opfølgende
tilsyn. Årsagen var oftest at ejer og bruger ikke var den samme, og bruger
derfor ikke havde modtaget besked om indskærpelsen. Efter kontakt med
rette bruger af gyllebeholderen, var alle indskærpelser efterkommet ved det
andet opfølgende tilsyn.
Indskærpelserne for dykkede indløb kan der først følges op på i juni, da det
ikke er muligt at skifte indløbene når gyllebeholderne står fulde.

Sammenlagt er selve kampagnetilsynene udført af to personer, der hver har
brugt cirka. 41 timer herpå, dvs. i alt ca. 82 arbejdstimer på kampagnetilsyn.
Forberedelse og opfølgning er estimeret til samme timesat, ca. 82 timer.
I alt estimeres det, at der er brugt omkring 164 mandetimer på udførelsen af
tilsynskampagnen 2017.

 Fordeling og
resultater

I forbindelse med tilsynskampagnen er der ført uanmeldt tilsyn på 64
ejendomme, med i alt 103 gyllebeholdere.
Ejendommene var tilfældigt valgt og fordelte sig på:
 1 minkejendom med i alt 1 gyllebeholder:
 0 Beholdere uden bemærkninger.
 0 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.
 1 Beholdere med manglende dykket indløb.
 43 svineejendomme med i alt 60 gyllebeholdere:
 43 Beholdere uden bemærkninger.
 15 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.
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4 Beholdere med manglende dykket indløb.
 20 kvægejendomme med i alt 42 gyllebeholdere:
 38 Beholdere uden bemærkninger.

4 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.

1 Beholdere med manglende dykket indløb.
 Samlet 64 ejendomme med i alt 103 gyllebeholdere:
 81 Beholdere uden bemærkninger.
 19 Beholdere med utilstrækkeligt flydelag.

6 Beholdere med manglende dykket indløb.
Resultaterne af tilsynskampagnen er samlet i Tabel 1 og 2, hvoraf det ses at det
fortsat er svineejendommene der har svært ved at etablere et tilstrækkelig tæt og
fast flydelag. Dog er andelen af beholdere, hvor der intet var at bemærke steget
fra 60% til 75% siden sidste års tilsynskampagne, til trods for at der i 2017 har
været tilsyn på ekstra mange svineejendommene.
Sammenlignet med 2016 er antallet af svineejendomme med ’alt ok’ steget fra
20% til 70%.

Resultat af tilsynskampagnen 2017 - antal
120

103

100

81

80

60

60

43

42 38

40
20
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15
1

0

0

1

4

4

1
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Gyllebeholder(e) uden fast overdækning
Manglende dykket indløb

Kvægejendomme
Alt ok

I alt

Utilstrækkeligt flydelag

Tabel 1: Resultat af tilsynskampagnen 2017, fælles for alle ejendomme og fordelt på
dyretyper - antal.

Resultat af tilsynskampagnen 2017 - %
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Tabel 2: Resultat af tilsynskampagnen 2017, fælles for alle ejendomme og fordelt på
dyretyper – procent.
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Ideen med at gennemføre endnu en omgang kampagnetilsyn med fokus på
flydelag på gyllebeholdere har været positiv. Gennemførelsen af
tilsynskampagnen er gået godt, da der har været en struktureret plan at følge,
hvorved der er blevet præsteret gode resultater på tilsynene hos landmændene.
Endelig er udfaldet af tilsynskampagnen mere positivt end ved samme
tilsynskampagne i 2016. Landbrugsgruppen håber at det skyldes den øgede
fokus kommunen har haft på flydelag i løbet af de seneste to år.
Tilsynskampagnens primære fokusområde var i år svinebrug, da de ved
tilsynskampagnen 2016 havde den største procentdel gyllebeholdere med
utilstrækkeligt flydelag. Dog blev der også ført tilsynskampgange på en del
kvægbrug. Udfaldet af tilsynskampagnen 2017 har været positiv, da der har
været en fremgang i andelen af gyllebeholdere hvor flydelag og dykket indløb har
været i orden, især på svinebrugene.
Samlet set var der i 2016 30% af ejendommene der havde utilstrækkeligt
flydelag. I 2017 var dette tal faldet til knap 20%.
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Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist
I løbet af 2015/2016 blev der udarbejdet en strategi for Energnist. Strategien blev formuleret i tæt
samarbejde med ejerkommunerne, og den var således også udsendt til høring i kommunerne forud for bestyrelsens godkendelse af strategien på møde den 7. september 2016.
Strategiens fokus er på sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed forstået således, at Energnist
skal sikre tilstrækkelig forbrændingskapacitet til ejerkommunernes affaldsmængder på enten egne anlæg eller eksterne anlæg. En plan for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed skal, jf.
tidsplanen i strategien, udsendes i starten af 2018 til behandling og godkendelse hos ejerkommunerne, der har indtil efteråret 2018 til dette.
I den forbindelse er det besluttet, at der afholdes en temadag den 31. maj 2018, hvor materialet
gennemgås og drøftes. Der vil senere blive fremsendt invitation mv., men datoen kan med fordel
reserveres nu og meddeles de relevante personer hos kommunen.
Energnist har med bistand fra rådgivningskontorerne Affaldskontoret ApS samt Strukturforsyningen afdækket en række forhold med henblik på at kunne pege på løsningsforslag til, hvordan
Energnist fremadrettet sikrer tilstrækkelig forbrændingskapacitet. Det drejer sig bl.a. om affaldsmængder og sammensætning, forbrændingskapaciteter og varmeafsætning.
Arbejdet er sammenfattet i rapporten ”Forsyningssikkerhed og energiudnyttelse af affald i Energnist´s opland, marts 2018”, der er vedlagt nærværende brev som bilag 1.
På baggrund af de gennemførte analyser, der løbende er drøftet med bestyrelsen samt signaler
fra borgmestrene i ejerkommunerne på møde den 23. februar 2017, blev det på bestyrelsesmøde
den 20. februar 2018 – punkt nr. 17/18 besluttet at anbefale, at planen for sikring af den fremtidige forsyningssikkerhed udgøres af følgende principper og prioriteringer:

Gældende for alle prioriteter:
Helt overordnet skal Energnist fortsat eje og drive forbrændingsanlæg med henblik på forbrænding i eget regi af både kommunalt affald og erhvervsaffald.
Løbende vil der ske afsætning af overskydende affaldsmængder på markedet samt fastlæggelse af levetidsforlængelser på egne affaldsforbrændingslinjer for derved at sikre balancen mellem mængde og kapacitet.
Prioritet 1:
Forbrændingskapacitet sikres via Måbjergværket ved Holstebro (MEC-BHP) samt ved etablering af ny tilpasset forbrændingskapacitet i Esbjerg.
Prioritet 2:
Forbrændingskapacitet sikres ved etablering af ny affaldsforbrændingslinje i Esbjerg.
Prioritet 3:
Forbrændingskapacitet søges sikret ved afklaring af muligheder for etablering af nyt affaldsforbrændingsanlæg ved Herning/Ikast (forventet mulig fra år 2027).
Varmeafsætning er et afgørende forhold for mulighederne for forbrænding af affald. Derfor skal udviklingen på de relevante varmemarkeder løbende afdækkes.
I forhold til punktet vedr. levetidsforlængelser er det særligt den ældste affaldsforbrændingslinje
på Energnist Kolding, der er i spil indenfor den næste 5 årige periode. Den godkendte strategi tager sit udgangspunkt i, at affaldslinjen nedlukker i med udgangen af 2023, hvor den er 30 år gammel. Forhold omkring alternative affaldsforbrændingsmuligheder kan dog medføre ændringer i
dette forhold og affaldslinjen kan således spille en væsentlig rolle i afbalanceringen af mængder
og kapacitet.
Analyse arbejdet, der danner grundlaget for vedlagte rapport, har bl.a. afdækket en mulighed for
sikring af mere affaldsforbrændingskapacitet ved etablering af ny affaldsfyret ovnlinje ved det
eksisterende anlæg i Esbjerg. Dette hænger som beskrevet i materialet sammen med, at det er
oplyst, at det nuværende kulfyrede værk forventes nedlukket i 2023. Såfremt denne varmeafsætningsmulighed ønskes udnyttet med affaldsbaseret varme, skal der træffes beslutninger i løbet af
2018 og formodentligt allerede medio 2018. Dette kolliderer med den overordnede tidsplan i
Energnists strategi, hvor en plan for den fremtidige forsyningssikkerhed først forventes endeligt
godkendt ved udgangen af 2018.

På den baggrund skal Energnist opfordre til, at kommunerne introducerer de relevante udvalg for
det fremsendte materiale samt møder op til temadag den 31. maj 2018, således, at der kan sikres
tilstrækkelig grundlag for det videre arbejde i forhold til mulighederne i Esbjerg området.

Såfremt det fremsendte giver anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Energnist I/S

Poul Kristensen

Vedlagt:
Bilag 1, Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse af affald i Energnist´s opland, marts 2018

Bilag: 103.2. Rapport - Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist
Udvalg: Udvalget for Plan og Teknik
Mødedato: 18. april 2018 - Kl. 12:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 52433/18

Forsyningssikkerhed for energiudnyttelse

af affald i Energnist’s opland

Kolding

Esbjerg

Marts 2018

Indholdsfortegnelse
1

Forord ........................................................................................................................................................ 3

2

Opsamling og resume ................................................................................................................................ 4
2.1

3

4

5

Resume af undersøgelsen ................................................................................................................. 5

Kapacitet og mængder .............................................................................................................................. 9
3.1

Forventede affaldsmængder og genanvendelse ............................................................................. 10

3.2

Forbrændingskapacitet omkring Energnist ..................................................................................... 13

3.3

Balance mellem mængder og kapacitet .......................................................................................... 13

Løsningsmuligheder................................................................................................................................. 16
4.1

Forebyggelse og genanvendelse...................................................................................................... 16

4.2

Udbud .............................................................................................................................................. 16

4.3

Samarbejde/køb/fusion................................................................................................................... 18

4.4

Etablering af nyt anlæg.................................................................................................................... 18

4.5

Timing /vindue for ny løsning .......................................................................................................... 19

Med en ny liberaliseret regulering som udgangspunkt........................................................................... 24
5.1

Udbud af det kommunale affald ..................................................................................................... 24

5.2

Erhvervsaffald til forbrænding i Energnist`s opland. ....................................................................... 25

5.3

Risici og følsomhed for anlæggene.................................................................................................. 25

Bilag: Varmeoplande ....................................................................................................................................... 27

Side 2

1 FORORD
Hjørnestenen i opgaverne for Energnist er forsyningssikkerhed for forbrændingsegnet affald. I den nuværende situation blev ca. 81 % af de 16 ejerkommuners forbrændingsegnede affald i 2016 håndteret på egne
affaldsenergianlæg i Kolding og Esbjerg. Den ældste ovnlinje i Kolding forventes udtjent i 2023 efter 30 års
drift, hvorefter Energnist kun har forbrændingskapacitet til 66 % af affaldet fra oplandet med det nuværende niveau.
På den baggrund har bestyrelsen i Energnist igangsat en proces for afklaring af, hvordan der kan skabes
forsyningssikkerhed forstået som tilstrækkelig sikkerhed for kapacitet til forbrændingsegnet affald i selskabets ejerkommuner – enten via egne anlæg eller via udbud eller samarbejde med andre anlæg.
Der er taget udgangspunkt i selskabets vision, som bl.a. omfatter, at selskabet skal være selvforsynet med
kapacitet, herunder at sikre en høj forsyningssikkerhed via egen eller ekstern kapacitet under hensyntagen
til pris og miljø
Der er afholdt møder med Energistyrelsen, hvor prognose for fremtidige mængder er drøftet som grundlag
for vurdering af behov for forbrændingskapacitet.
Der er desuden i februar 2017 afholdt møde med borgmestrene i Energnist’s ejerkommuner, hvor de overordnede signaler var, at der var enighed om:
fortsat at eje og drive affaldsenergianlæg med henblik på forbrænding af både kommunalt affald og
erhvervsaffald
mulighed for sikring af kapacitet via MEC-BHP ved Holstebro undersøges, ligesom muligheder for ny
kapacitet i Esbjerg, Kolding og Herning/Ikast på sigt overvejes.
Som grundlag for den videre beslutningsproces er denne rapport udarbejdet af Affaldskontoret, Strukturforsyningen og Energnist. Rapporten indeholder en vurdering af behovet for fremtidig forbrændingskapacitet i Energnist’s opland, samt hvordan forbrændingskapaciteten kan sikres i en periode frem til 2030.
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2 OPSAMLING OG RESUME
Der er undersøgt forskellige mulige strategier for sikring af forsyningssikkerhed ud fra forventninger til affaldsmængder og med en vurdering af konsekvenserne, hvis forbrændingsområdet bliver konkurrenceudsat
som udmeldt i regeringens forsyningsstrategi.
Det er vurderet, at fortsat udbud af de stigende affaldsmængder, som selskabet ikke selv har forbrændingskapacitet til, vil medføre risiko for øgede forbrændingspriser og øget transport af affald – f.eks. fra
Jylland til Sjælland. Det kan forstærkes af en mulig liberalisering af forbrændingssektoren, hvor risiko for
underkapacitet vil forøges – og dermed også risiko for at særligt mindre virksomheder skal køre langt med
deres forbrændingsegnede affald.
De løsningsmuligheder, der vurderes at give bedst forsyningssikkerhed er etablering af ny forbrændingskapacitet eller tættere samarbejde med eksisterende anlæg. Tættere samarbejde med eksisterende anlæg
kan sikre kapacitet på kort sigt, hvor etablering af ny forbrændingskapacitet giver størst forsyningssikkerhed på længere sigt, som dog samtidig indebærer en økonomisk risiko ved overkapacitet i en periode. Denne risiko modvejes af udnyttelse af biomasse, samt at der forventes underkapacitet i Jylland i løbet af få år
– og at transport af affald til andre dele af Danmark vil være
omkostningstungt.
FORDELING AF INDTÆGTER TIL
Både økonomisk og miljømæssigt er det vigtigt, at forbrændingskapacitet placeres, hvor der er størst mulighed for udnyttelse af affaldsvarmen. Gennemsnitligt udgør affaldsvarmen ca. 80% af energiproduktionen fra et affaldsenergianlæg, der samtidig bidrager med godt halvdelen af de samlede
indtægter jf. figur 11.
Det er undersøgt, hvor der indenfor og omkring Energnist’s
opland ville være et tilstrækkeligt varmebehov til et eventuelt nyt affaldsenergianlæg. Af hensyn til logistik og minimering af transport er fokuseret på 4 områder inden for Energnist’s opland med relativt stort varmebehov: Herning/Ikast,
Holstebro/Struer, Esbjerg og Kolding/trekantområdet.

AFFALDSENERGIANLÆG

El

Affald

Varme
Figur 1: Fordeling af indtægter ex. afgifter

Den tidligere undersøgte placering i Kjellerup forudsatte etablering af fælles varmeforsyning til Silkeborg og
Viborg, som nu er uaktuel, da de to byer har valgt andre varmeforsyningsløsninger (solvarme i Silkeborg og
overskudsvarme fra Apple datacenter i Viborg).
Aktuelt er identificeret 2 løsninger, hvor forsyningsselskaberne i Esbjerg og i Holstebro/Struer har vist interesse om hhv. et nyt affaldsenergianlæg i Esbjerg som erstatning for det kulfyrede kraftværk (lukkes 1/1
2023) og samarbejde om forsyningssikkerhed omkring anlægget i Holstebro (MEC-BHP). I Herning og Kolding/trekantområdet er der derimod sikret varmeforsyning fra anden side i en årrække frem, som ikke aktuelt åbner plads til øget produktion af affaldsvarme. Strategisk set bør alle muligheder for varmeafsætning
dog fortsat inddrages i langsigtede overvejelser om forsyningssikkerhed i Energnist’s opland.

1

Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015), Forbrænding:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Affald/beate_afrapportering_forbraending_2016_29maj2017.pdf
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2.1 Resume af undersøgelsen
Kommunerne har i dag ansvaret for at sikre kapacitet til alt forbrændingsegnet husholdnings- og erhvervsaffald. Dette ansvar varetager Energnist for ejerkommunerne ved at energiudnytte ca. 368.000 ton pr. år på
selskabets egne to anlæg i Esbjerg og Kolding og afsætte yderligere 86.000 ton til eksterne anlæg2.
2.1.1 Forventede affaldsmængder til forbrænding
I samarbejde med Energistyrelsen er udarbejdet en prognose for de fremtidige affaldsmængder til forbrænding. Prognosen er vist i figur 2 sammen med den kapacitet, som Energnist råder over før og efter
2022, hvor anlægget i Koldings ældste ovnlinje forventes lukker. Med forventet maksimal genanvendelse vil
mængden til forbrænding være fastholdt på nuværende niveau i 2022 og stige indtil 2030, hvor der vil være
200.000 ton/år mere end den kapacitet, som Energnist råder over.

Mængder og kapacitet

ton/år
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2022

2023

2030

Uden initiativer fra ”Danmark uden affald”

Med initiativer fra ”Danmark uden affald”

Supplerende initiativer i kommunerne

Kapacitet

Figur 2: Forventede mængder til forbrænding og kapacitet, som Energnist råder over (blå linie)
Prognosen omfatter forbrændingsegnet affald fra husholdninger og erhverv i Energnist’s ejerkommuner
bortset fra Holstebro Kommune, hvor Energnist kun har kapacitetsansvar for et lille delområde af kommunen (fra før kommunesammenlægningen). Prognosen omfatter ikke sekundært affald i form af bl.a. frasorteringsrest fra genanvendelsesanlæg, som i Energnist’s opland forventes at udgøre ca. 40.000 ton/år.
Med øget genanvendelse af blandet organisk affald og en forventet større andel erhvervsaffald fremover
forventes energiindholdet i affaldet at stige lidt i forhold til i dag, hvilket i praksis vil medføre en tilsvarende
reduktion af anlæggenes kapacitet. Dette er ligeledes ikke medtaget i grafen.

2

Opgørelse for 2017
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2.1.2 Mulige løsningsstrategier
Det affald, som Energnist ikke selv kan udnytte, udbydes i dag til omkringliggende anlæg. De fleste anlæg
har pt. overkapacitet i vinterhalvåret, men en række anlæg er ældre og forventes lukket i de kommende år
– særlig i Jylland. Energistyrelsen har i en rapport om forbrændingssektoren3 vurderet, at der, trods øget
genanvendelse om relativt få år vil være behov for ny forbrændingskapacitet i Jylland.
Genanvendelse og affaldsforebyggelse kan som udgangspunkt reducere kapacitetsbehovet, men da der
allerede er taget højde for affaldsforebyggelse og genanvendelse af de mest markante affaldsmængder i
forlængelse af ”Danmark uden Affald” – og yderligere planlagt genanvendelse i selskabets ejerkommuner
frem til 2030, så forventes der ikke mulighed for væsentlig mere reduktion af kapacitetsbehov på denne
måde.
De stigende mængder kan udbydes som hidtil, men det vil i så fald gøre selskabet i stigende grad afhængig
af, om der fremover vil være under- eller overkapacitet i Jylland, det øvrige Danmark og resten af Europa.
Samlet set vurderes det, at udbud af stigende affaldsmængder inden for nuværende rammevilkår vil indebære risiko for øget affaldstransport og højere priser. Alene mertransport på distancen mellem Odense og
affaldsenergianlægget ARC på Sjælland koster ca. 237 kr./ton affald4.
Etablering af ny kapacitet vil give større sikkerhed for forbrændingskapacitet i selskabets opland. Inden for
nuværende rammevilkår forventes prisniveauet for importeret affald samt risiko for mangel på forbrændingskapacitet i Jylland at minimere risikoen ved investering i et nyt anlæg.
Etablering af et nyt anlæg vil mest effektivt kunne ske i Energnist med synergi med selskabets eksisterende
anlæg og med en økonomisk god kombination af nye og ældre afskrevne anlæg. Et nyt anlæg bør have en
kapacitet på 180.000 ton/år eller mere og placeres ved de byer, hvor der er mest mulig afsætning af varmen: Esbjerg, Kolding, Holstebro eller Herning.
Endelig kan forbrændingskapacitet på kort sigt sikres ved tættere samarbejde i form af enten medejerskab
eller fusion med eksisterende anlæg i nærheden af Energnist’s opland – mest oplagt MEC-BHP i Holstebro.
2.1.3 Timing
Placering af forbrændingskapacitet skal ses i tæt sammenhæng med muligheder for at afsætte affaldsvarmen, og da varmeforsyning er forbundet store investeringer og langsigtede beslutninger, har timing for
etablering af eventuel forbrændingskapacitet derfor stor betydning. Det gælder på både kort og på det
strategisk lange sigt, at der skal være fokus på, hvor der er ”åbne vinduer” for afsætning af affaldsvarmen.
Der er 4 områder i Energnist’s opland med relativt stort varmebehov, og her er to af områderne pt. uaktuelle for afsætning af affaldsvarme.
I Herning/Ikast er der indgået en aftale mellem Herningværket og Ørsted (tidligere DONG Energy) om renovering og drift af det biomassebaserede Herningværk gældende frem til 2032 – med mulighed for opsigelse
mod økonomisk kompensation fra 2027.
I Kolding/trekantområdet er varmeaftalen mellem Energnist og TREFOR er pt. opsagt fra TREFOR’s side til
genforhandling, og forhandlingerne skal ses i lyset af at, der med det ombyggede Skærbækværk er et stort

3
4

Effektivisering af affaldsforbrændingssektoren, offentliggjort af Energistyrelsen i september 2016, bilag
Baseret på erfaringstal fra Energnist
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overskud af varmekapacitet i TVIS-området. Det vurderes derfor, at der i mange år fremover ikke vil være
grundlag for ny affaldsbaseret varme i Trekantområdet.
For de to øvrige områder er der til gengæld aktuelle muligheder, som kræver stillingtagen i løbet af kort tid.
Forhandlinger om indgåelse i medejerskab af affaldsenergianlægget i Holstebro (MEC BHP), som er
igangsat hen over sommeren 2017.
Beslutning om lukning af det kulfyrede kraftværk i Esbjerg pr 1. januar 2023 kræver hurtig beslutning om alternativ varmeforsyning, som kan være et nyt affaldsenergianlæg
Medejerskab af MEC-BHP i Holstebro vil – som vist på figur 3 - kunne sikre kapacitet frem til 2023 for både
Energnist’s opland og affald fra Nomi4s kommunerne - men ikke tilstrækkelig til de stigende mængder og
den mindre kapacitet efter 2023.
ton/år

Mængder og kapacitet ved Holstebro løsning
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Samlede mængder Energnist og Nomi4s

Figur 3: Forventet kapacitet med og uden MEC-BHP set i forhold til affaldsmængder
Et nyt affaldsenergianlæg i Esbjerg vil kunne sikre forbrændingskapacitet fra 2023, og en kombination af
energiudnyttelse af affald og biomasse vil kunne levere den nødvendige varmeproduktion i Esbjerg/Varde
området som erstatning for det kulfyrede kraftværk, der lukkes i 2023. Dertil kan inddrages, at DIN
Forsyning efter 31. januar 2023 vil kunne opsige den nuværende varmeaftale med Energnist med 3 års
varsel, hvis man vælger en anden varmeforsyning.
Figur 4 viser mulig kapacitet og mængder baseret på en overordnet undersøgelse. Der er igangsat detailundersøgelser af denne mulighed, som skal danne grundlag for, at DIN Forsyning i maj 2018 kan tage beslutning om fremtidig løsning.
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Mængder og kapacitet ved Esbjerg løsning
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Figur 4: Forventet kapacitet med og uden nyt Esbjerg anlæg set i forhold til affaldsmængder
Begge løsninger indebærer god placering med effektiv energiudnyttelse af det forbrændingsegnede affald i
Energnist’s opland. En kombination af begge løsninger vil indebære en samlet forbrændingskapacitet ud
over det aktuelle behov i Energnist’s opland, men samtidig med mulighed for at udnytte denne til biomasse, sekundært affald fra oplandet eller affald fra andre områder i Jylland, hvor ældre anlæg forventes lukket
i de kommende år. Den videre beslutningsproces vil bl.a. omfatte en økonomisk vurdering af de to løsninger.
2.1.4 Mulig liberalisering af forbrændingssektoren
Der ligger i den nuværende regerings forsyningsstrategi et forslag om at konkurrenceudsætte forbrændingssektoren med frit valg for virksomheder og krav om, at kommunerne skal udbyde forbrændingsopgaven af deres affald. Kommunerne må fortsat eje affaldsenergianlæg, men anlæggene skal udskilles som et
A/S og byde på opgaven at brænde ejerkommunernes affald i konkurrence med andre anlæg.
Transportomkostninger har betydning for valg af forbrændingsløsning, og med store transportafstande i
Jylland vil det i sig selv give Energnist’s anlæg en konkurrencefordel for kommunernes affald set i forhold til
anlæg uden for oplandet.
Der har stor betydning for markedsprisen, om der er overkapacitet eller underkapacitet. Med underkapacitet vil prisen stige – især for erhvervsaffald, som typisk udbydes i mindre mængder og på kortere aftaler
eller til dagspris, mens kommunerne i højere grad vil indgå længere kontrakter af hensyn til forsyningssikkerheden. Da affaldsenergianlæggene ikke længere er forpligtet til at modtage erhvervsaffald, kan – især
de mindre - virksomheder derfor risikere at skulle køre langt, hvis kapaciteten på de lokale anlæg er for lille.
Eventuel overkapacitet kan være en ulempe for et nyt anlæg med stor gæld, hvilket dog for Energnist’s
vedkommende modvirkes af, at selskabet vil råde over en økonomisk god kombination af nye og ældre
afskrevne anlæg. Samtidig vil markedsgørelse netop have en generel tendens til at skabe underkapacitet,
fordi det er usikkert at investere i et marked med overkapacitet.
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3 KAPACITET OG MÆNGDER
Energnisten har i dag ansvaret for at sikre energiudnyttelse af 454.000 ton affald fra selskabets 16 ejerkommuner (2017). På kortet er vist de 16 ejerkommuner, hvor Energnist dog kun har ansvar for en mindre
mængde fra Holstebro Kommune, der i dag leverer (efter kontrakt) til MEC-BHP i Holstebro.
Selskabets kapacitet på 375.000 ton/år er fordelt med 215.000 ton/år på anlægget i Esbjerg samt 2x80.000
ton/år på Koldingsanlæggets 2 ovnlinier. Det skal dog bemærkes at anlægget i Kolding grundet manglende
varmeafsætning udnytter en mindre mængde affald end anlægskapaciteten. De resterende ton, som ikke
udnyttes på selskabets egne anlæg, er afsat efter udbud, hvor der pt er afsætningskontrakt med 4 eksterne
anlæg.
I praksis er der dog leveret til mange flere anlæg, hvor det har været nødvendigt pga. f.eks. renoveringer og
nedbrud. Da mange af anlæggene er ældre anlæg sker det stadigt oftere, at affald skal omdirigeres til andre
anlæg. I 2017 er der leveret større eller mindre mængder til stort set alle anlæg i landet – markeret med
rødt på figur 5.
Figur 5: Kort over ejerkommuner i Energnist samt selskabets affaldsenergianlæg og eksterne anlæg
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3.1 Forventede affaldsmængder og genanvendelse
For at vurdere behovet for forsyningssikkerhed er udarbejdet en prognose for de forventede mængder til
forbrænding, hvor der tages højde for øget genanvendelse i de kommende år.
Da staten skal godkende affaldsgrundlaget for eventuel etablering af ny kapacitet, er der i efteråret 2016
efter aftale med Energi- Forsyning- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt holdt møder med Miljøstyrelsen og
Energistyrelsen for at drøfte affaldsprognose og kapacitetsbehov. Her har Energistyrelsen nikket ja til følgende metode til fastlæggelse af mængdegrundlag for forbrændingskapacitet.
3.1.1 Affaldsprognose
Prognose for de fremtidige mængder til forbrænding i Energnist´s opland er baseret på Miljøstyrelsens
prognose fra 2015: FRIDA6. Med udgangspunkt i forventninger til bl.a. den demografiske og økonomiske
udvikling samt trends i adfærdsmønstre forventes i FRIDA en generel stigning i affaldsmængderne som
modsat reduceres pga. øget genanvendelse.
I prognosen for Energnist er taget udgangspunkt i de samlede forventede mængder til forbrænding på
landsplan fra primære kilder7. Herfra er trukket mængden af haveaffald, som forventes energiudnyttet i
henhold til ressourcestrategien (25% af haveaffaldet svarende til 225.000 ton/år), da haveaffald ifølge
Energistyrelsen ikke bør være omfattet af mængdegrundlaget for etablering af forbrændingskapacitet.
Mængdegrundlaget for Energnist’s opland er baseret på, at den del af selskabets opland, som Energnist har
kapacitetsansvar for, udgør 16,5% af befolkning på landsplan. Dette gælder både den primære affaldsproduktion direkte fra husholdninger og erhverv og den sekundære affaldsproduktion, som bl.a. er frasortering
fra genanvendelsesanlæg.
I tabel 1 er dette mængdegrundlag beregnet med og uden de initiativer, som er beskrevet i den nationale
ressourcestrategi: ”Danmark uden Affald”. Med initiativer fra ”Danmark uden Affald” er forudsat, at målet
om 50% af husholdningsaffald er opnået med en forøgelse af genanvendelsen af husholdningsaffaldet (31%
i 2014) samt en tilsvarende øget genanvendelse af affald fra servicesektoren.
Der er desuden indhentet oplysninger fra alle kommuner om yderligere initiativer ud over ressourcestrategiens mål, som har vist, at der planlægges supplerende genanvendelse svarende til i alt 24.000 ton/år.
Ton til forbrænding
2022
2023
Uden initiativer fra
534.000
542.000
”Danmark uden affald”
Med initiativer fra
480.000
484.000
”Danmark uden affald”
Supplerende initiativer i
456.000
464.500
kommunerne
Tabel 1 beregnet mængdegrundlag for forbrænding i Energnist’s opland.

2030

600.000
520.000
496.000

6

Fremskrivning af generering og behandling af affald, Frida 2015, Miljøprojekt nr. 1659, 2015:
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2015/03/978-87-93283-92-3.pdf
7
Tabel 3.4 side 25 i ovennævnte rapport
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Set i forhold til, at der i 2016 blev forbrændt 437.000 ton fra selskabets opland kan det konstateres, at hvis
alle initiativer i ressourcestrategien gennemføres sammen med de yderligere planlagte initiativer i kommunerne, kan mængden til forbrænding fastholdes relativt tæt på det nuværende niveau frem til 2022 – men
forventes at stige med i alt ca. 60.000 ton/år frem til 2030.
Affald fra sekundære kilder8 - f.eks. frasortering fra genanvendelsesanlæg – svarende til ca. 40.000 ton/år i
Energnist’s opland – er ikke medregnet i prognosen, da det var ikke var inddraget, da prognosen blev drøftet med Energistyrelsen.
Opdeling af kommunale og erhvervsmæssige andele ændres i prognosen. Frida 2015 estimerer, at den erhvervsmæssige andel af forbrændingsegnet affald stiger fra 53% i 2018 til 58% i 2022 og yderligere til 59% i
2030. Ejerkommunerne til Energnist leverede i 2016 ca. 60 procent kommunalt affald.

Udvikling i fordeling af affald
65
60

Procent

55
50

Kommunalt affald

45

Erhvervsaffald

40
35
30
2018

2022

2030

Figur 6: Fordeling af affald, Frida 2015
3.1.2 Brændværdi
Energistyrelsen vurderer alene forbrændingskapacitet i forhold til affaldsmængder. Men i praksis er kapaciteten også begrænset af energiindholdet i affaldet. Det har derfor betydning, hvordan affaldets brændværdi udvikler sig fremover.
For husholdningsaffald vil brændværdien af restaffald blive påvirket af, at der skal udsorteres organisk affald og plastaffald til genanvendelse. Udsorteringen af organisk affald vil medføre stigende brændværdi af
restaffaldet, fordi det organiske affald har en lav brændværdi, mens udsortering af plast vil medføre faldende brændværdi i restaffaldet, fordi plast har en høj brændværdi. Samlet forventes en stigende brændværdi, fordi organisk affald udgør større mængder end plastaffaldet.
I Miljøstyrelsens prognose, FRIDA 2015 anslås det, at fordelingen imellem husholdningsaffald og erhvervsaffald hen mod 2030 vil ændres fra ca. 51 procent erhvervsaffald til op mod 59 procent, hvilket vil hæve
den samlede brændværdi, fordi erhvervsaffald gennemsnitligt har højere brændværdi end husholdningsaffald.
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Side 28 i ovennævnte rapport, hvor der forventes 250.000 ton sekundært affald til forbrænding på landsplan i 2022
og tilsvarende 270.000 ton i 2030
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Eventuel øget energiudnyttelse af haveaffald forventes derimod ikke at påvirke brændværdien signifikant,
da den tørre del af haveaffaldet forventes at have nogenlunde samme brændværdi som blandet restaffald.
Samlet forventes det, at brændværdien på affald til selskabets to anlæg vil stige lidt frem til 2022 i forhold
til status, hvilket i praksis vil reducere anlæggenes forbrændingskapacitet tilsvarende. Dette er ikke medtaget i vurderingen af fremtidige mængder og kapacitet.
Efter 2022 er det ikke muligt at give et kvalificeret bud på brændværdien, og FRIDA anslår kun en mindre
forskydning imellem husholdnings- og erhvervsaffald.
3.1.3 Mængder og kapacitet
De 375.000 ton/år, som Energnist råder over i dag, reduceres i 2023 til ca. 300.000 ton pga. mulig lukningen
af den ældste ovnlinie i Kolding. Normalt estimeres ovnlinjer af Energistyrelsen til en levetid på 30 år, inden
omkostningstunge levetidsforlængelse eller nedlukning. For nuværende er der uafklarede forhold om varmemarkedet og afsætningsmuligheder fra anlægget i Kolding. Arbejdet med denne afklaring er under proces i samarbejde med Kolding Kommune.
Prognosens forventede mængder sammen med denne kapacitet er vist i figur 7.

Mængder og kapacitet

ton/år
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
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Uden initiativer fra ”Danmark uden affald”

Med initiativer fra ”Danmark uden affald”

Supplerende initiativer i kommunerne

Kapacitet

Figur 7: Prognose for affaldsmængder i Energnist’s opland sammenholdt med kapacitet (blå line)
I praksis kan kapaciteten være mindre end angivet, hvis affaldsvarmen ikke kan afsættes fuldt ud i sommerperioden eller fordi brændværdien i affaldet forventes at stige og dermed reducerer den mængdemæssige kapacitet.
Med prognosen som udgangspunkt kan Energnist dermed forventes – som minimum – at skulle udbyde en
samlet mængde på ca. 200.000 ton i 2030 – med risiko for at behovet for udbud kan stige med yderligere –
bl.a. med 40.000 ton sekundært affald/år.
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3.2 Forbrændingskapacitet omkring Energnist
Ud over Energnist’s egne to anlæg har følgende anlæg kontrakt om modtagelse af affald fra Energnist’s
opland. MEC-BHP, RenoSyd, Horsens og Århus. Der udbydes typisk i pakker af 10.000 ton for 1 år ad gangen, og ud over de 4 nuværende anlæg kan det også være anlæggene i Hammel og i Odense, der vinder
opgaven.
I tabel 2 er vist kapacitet og forventet levetid for disse 7 anlæg9, der alle pt. har ledig kapacitet, som udnyttes til bl.a. affald fra Energnist’s opland og til importeret affald. Mange af dem er af ældre dato, hvilket betyder, at der i stigende grad skal omdirigeres affald til andre anlæg pga. renoveringer og nedbrud.
Anlæg

Kapacitet
ton/år
Sønderborg
75.000
Reno Syd
70.000
Horsens Kraftvarmeværk
80.000
Hammel Fjernvarme
34.000
MEC BioHeat&Power
185.000
Odense Kraftvarmeværk
289.000
Affald Varme Aarhus
250.000
Tabel 2: Kapacitet og forventet levetid for anlæggene omkring Energnist10

Forventet levetid
årstal
2026
2022
2022
2025
2032
2030
2045

Med den forventede levetid kan det forventes, at der inden for samme tidshorisont som for lukning af den
ældste ovnlinie i Kolding vil skulle lukkes yderligere kapacitet i Jylland til ca. 150.000 ton affald/år.
Anlæggene kan måske fungere i en længere periode end angivet i tabel 2, men for RenoSyd, Horsens og
Hammel forventes det, at der ikke vil blive bygget nyt anlæg, når de lukkes, fordi varmegrundlag vurderes
at være for lille til et nyt anlæg i den økonomisk optimale størrelse. RenoSyd er tilknyttet varmenettet omkring Aarhus, men der er pga. andre planer heller ikke varmegrundlag til flere større anlæg end det eksisterende Aarhus Nord anlæg.
Anlæggene i Holstebro (MEC-BHP) og Odense har både ledig kapacitet og en længere levetid, hvor særligt
MEC-BNP, der ligger inden for Energnist’s opland, kan bidrage til øget forsyningssikkerhed for Energnist.

3.3 Balance mellem mængder og kapacitet
Som nævnt er der i dag overkapacitet på de danske affaldsenergianlæg, som i stor udstrækning udnyttes til
importeret affald. Energistyrelsen har i en rapport om forbrændingssektoren11 foretaget en vurdering af
forventet reduktion af forbrændingskapacitet pga. forventet lukning af ældre anlæg sammenholdt med
forventede affaldsmængder, som er vist i figur 8.

9

Jf. Energistyrelsen

10

Effektivisering af affaldsforbrændingssektoren, offentliggjort af Energistyrelsen i september 2016.
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forsyning/17._effektivisering_af_affaldsforbraendingssektoren_energistyrelsen.pdf
11

Effektivisering af affaldsforbrændingssektoren, offentliggjort af Energistyrelsen i september 2016, bilag
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Figur 8: Fremskrivning af kapacitet i forhold til forventede affaldsmængder på landsplan. Brun linje: kapacitet;
mørkegrå linje: Ressourcestrategiens fremskrevne mængder

I rapporten vurderes det, at såfremt anlæggene lukkes ved deres forventede levetid12 vil der være rigelig
kapacitet i de kommende år, samt at ressourcestrategiens mål for genanvendelse forventes næsten totalt
at modvirke den forventede stigning i affaldsmængderne til forbrænding frem mod 2022.
Rapporten vurderer desuden, at der har udviklet sig en betydelig overkapacitet på Sjælland, mens der i Jylland i dag stort set er balance mellem affald og forbrændingskapacitet. Da der forventes afviklet yderligere
anlæg indenfor kortere tid vurderes det i rapporten, at der derfor inden for en kortere tidshorisont vil skulle træffes beslutning om etablering af ny kapacitet i Jylland.
I praksis kan de ældre anlæg fortsætte i længere tid end angivet i Energistyrelsens rapport, men det er
sandsynligt, at ubalancen i kapacitet mellem Øst- og Vestdanmark i fremtiden kan medføre stigende transport af forbrændingsegnet affald fra Jylland til Sjælland, hvis der ikke etableres ny kapacitet i Jylland.
På figur 9 er vist alle anlæg i Danmark med markering af de anlæg, der er lukket inden for nyere tid (røde
krydser) og de anlæg der er besluttet lukket (gule krydser).

12

Hvor anlæggene ikke selv har opgivet en forventet levetid, forudsættes at de lukkes, når de er 30 år gamle
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Figur 9: Kort over affaldsenergianlæg i Danmark med markering af lukkede og besluttet lukkede anlæg
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4 LØSNINGSMULIGHEDER
Energnist forventer, hvis der ikke etableres eller indgås aftale om øget kapacitet, at skulle udbyde 150.000
ton i 2023 og 200.000 ton i 2030. Energnist kan løse håndteringen af disse stigende mængder ved flere
forskellige strategier.

4.1 Forebyggelse og genanvendelse
Behovet for forbrændingskapacitet kan reduceres ved affaldsforebyggelse og genanvendelse, og der er da
også lagt op til markant øget genanvendelse i den nationale ressourcestrategi ”Danmark uden affald” samt
andre initiativer blandt Energnist’s ejerkommuner – og som er indregnet i affaldsprognosen. Ud over disse
initiativer, som har fokus på de store mængder genanvendeligt affald, forventes der ikke genanvendelsesinitiativer, som markant vil kunne reducere behovet for forbrændingskapacitet yderligere.
Mindre mængder øget genanvendelse kan opnås ved f.eks. indsamling af tekstiler og drikkekartoner, som
er afprøvet i Vejen Kommune, og øget fokus på affaldsforebyggelse kan også reducere affaldsmængden til
forbrænding, men det forventes at have mængdemæssigt begrænset effekt.
De kommende nye EU genanvendelsesmål på 50-70 % genanvendelse13 kan få betydning for genanvendelsen af affald. Det er endnu uvist hvordan de kommende regler skal fortolkes da målene baseres på andre
beregningsmetoder.

4.2 Udbud
Der kan derfor forventes i Energnist’s opland at være 150.000 ton forbrændingsegnet affald i 2023, som
selskabet ikke selv har forbrændingskapacitet til – og øget til 200.000 ton i 2030. Hvis der ikke findes andre
løsninger, skal denne mængde udbydes til forbrænding på eksterne anlæg – svarende til den nuværende
løsning, hvor selskabet i 2017 udbød 86.000 ton fra ejerkommunerne til eksterne anlæg på korttidskontrakter.
Forbrændingsprisen ved udbud er under de nuværende rammebetingelser markedsbåret, da prisen påvirkes af import af affald til ledig kapacitet på danske anlæg. Forbrændingsprisen er derfor præget af den europæiske markedspris. Der har i en årrække været stigende priser på importeret affald fra især England og
Tyskland.
Energnist kan som udgangspunkt få lavere priser end for det importerede affald fordi:
Affald fra Energnist giver leveringsstabilitet og sikkerhed.
Mixet af affald er attraktivt for de fleste værker i Danmark.
Energnist tilbyder en fuld pakke med transport og planlægning til silokanten.
Stor ensartethed i affaldets kvalitet.
Ingen oplagring hos aftager

13

Forhandles pt. i EU
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Tendensen mod stigende priser på importeret affald medfører uanset også stigende priser på affald fra
Energnist, hvilket er oplevet ved de seneste udbud fra Energnist som vist i figur 10.
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Figur 10: Afgivne tilbud og rullende gennemsnitspris på faktisk leveret affald
Den fremtidige prisudvikling kan være vanskelig at forudsige og vil i høj grad være afhængig af udviklingen
inden for import af affald.
Det er f.eks. målet i England, at man vil sikre kapacitet til både genanvendelse og forbrænding af eget affald, og man er i gang med at etablere denne kapacitet, som i sidste ende vil medføre, der ikke længere er
behov for eksport til f.eks. danske anlæg. Men da det tager tid at bygge forbrændingskapacitet, forventes
der udbud af engelsk affald i en årrække endnu. Desuden ses sigende eksport fra Tyskland, hvor tidligere
overkapacitet nu er ved at bevæge sig mod underkapacitet i visse områder.
Andre europæiske lande deponerer i dag hovedparten af deres affald, og der forhandles pt om skærpede
EU mål for reduktion af affaldsdeponering. Reduktion af deponering kræver efter alle erfaringer både mere
genanvendelse og mere forbrænding, og det kan medføre et midlertidigt marked for import af affald til
forbrænding også fra andre lande – afhængig af hvilke strategier, der vælges i de pågældende lande.
Hvis der ikke bygges nye anlæg i Danmark, når de ældste anlæg skal lukkes, vil der også opstå mangel på
forbrændingskapacitet særligt i Jylland med stigende priser og øget transport af affald til anlæg i resten af
Danmark til følge. Energnist har tidligere med nedbrud og renoveringer måttet transportere affald til anlæg
på Sjælland til en betydelig meromkostning. Alene transport af affald mellem Odense til ARC på Sjælland
koster f.eks. ca. 237 kr./ton affald, hvilket set i forhold til forbrændingspriser på ca. 500 kr. inkl. afgifter
betyder det en omkostningsforøgelse på 50%.
Samlet set vurderes det, at udbud at stigende affaldsmængder inden for nuværende rammevilkår vil være
præget af risiko for højere priser og for øget affaldstransport.
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4.3 Samarbejde/køb/fusion
I stedet for etablering af ny anlæg kan øget forsyningssikkerhed sikres ved at indlede samarbejde med eksisterende anlæg om at sikre forsyningssikkerhed på tværs af anlæggenes opland. Det kan ske ved medejerskab eller en egentlig fusion. Særligt anlægget i Holstebro (MEC BioHeat&Power) er relevant at samarbejde
med. Anlægget i Odense har ligeledes været under overvejelse, men da anlægget ligger uden for Energnist’s opland og i øvrigt har begrænset ledig kapacitet, er det ikke undersøgt yderligere.

4.4 Etablering af nyt anlæg
Etablering af eget anlæg vil sikre den bedste forsyningssikkerhed i forhold til de 150.000 ton og 200.000
ton, som selskabet ikke har kapacitet til i hhv. 2023 og 2030.
Det vil til gengæld kræve nye investeringer og være forbundet med en usikkerhed i forhold til, om der er
tilstrækkelige mængder til kapaciteten samt i forhold til eventuelt ændrede rammevilkår fremover som
beskrevet i afsnit 5.
Hvis selskabet ikke selv råder over mængder nok til den nye forbrændingskapacitet, vil anlægget skulle
afgive tilbud på eksterne mængder fra andre kommuner eller på importeret affald. Som nævnt tidligere er
importprisen til forbrænding pt. stigende, og der er ikke tegn på, at den vil falde foreløbig. Da der samtidig
forventes mangel på forbrændingskapacitet i Jylland inden for en nærmere årrække, vil dette minimere
risikoen ved investering i et nyt anlæg.
Denne risiko vil ligeledes være begrænset af, at selskabet i kraft af kombinationen af nye driftseffektive
anlæg med høje kapitalomkostninger og ældre anlæg med højere driftsomkostninger men lave kapitalomkostninger vil have en solid konkurrenceevne i forhold til udnyttelse af eventuel ledig kapacitet i en periode.
Endelig vil et nyt anlæg i selskabet kunne udnytte synergieffekter i form af fælles administration og driftsfunktioner og eksisterende kompetencer i forhold til de to anlæg, som selskabet allerede driver.
Som udgangspunkt bør et nyt anlæg have en størrelse på 180.000 ton/år eller mere for at være økonomisk
effektiv. Mindre anlæg vil være relativt dyrere i investeringsomkostninger set i forhold til affaldsmængden,
og vil i forhold til driftsomkostninger have den ulempe at bemandingen stort set er fast, da der altid skal
være mindst to på vagt, og der vil ikke være nævneværdiFORDELING AF INDTÆGTER TIL
ge besparelser på faste omkostninger.

AFFALDSENERGIANLÆG

I forhold til transportøkonomi har placeringen af et nyt
anlæg mindre betydning, blot det sker inden for selskabets opland, hvor affaldstransporten optimeres mellem
anlæggene.

El

Affald

Derimod har det stor betydning, om affaldsvarmen vil
kunne afsættes i størst mulig omfang – både økonomisk
og miljømæssigt. På landsplan udnyttes 80% af affaldets
energi til varme, mens 20% udnyttes til elproduktion.

Varme
Figur 11: Gennemsnitlig fordeling af indtægter på et
affaldsenergianlæg ex. afgifter
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Ligeledes udgør indtægten fra salg af varme en væsentligt større del af et anlægs økonomi end affaldsprisen14.
Der er derfor foretaget en analyse af alle relevante varmeområder inden for og udenfor selskabets opland,
som er beskrevet i bilag A.
Af hensyn til logistik og transportøkonomi er der i afsnit 4.5 fokuseret på 4 mulige placeringer med et relativt stort varmebehov inden for Energnist’s opland.

4.5 Timing /vindue for ny løsning
Timing for sikring af forbrændingskapacitet har stor betydning, og placeringen af et nyt affaldsenergianlæg vil
afhænge af, om der er åbne vinduer i form af, at varmeforsyningsselskaberne ikke allerede har bundet sig i en
længere tidshorisont til anden varmeforsyning. Man skal
også være opmærksom på, at øget fokus på udnyttelse
af industriel overskudsvarme kan forskubbe varmemarkedet og afsætningsmulighederne for varme.
Det kan f.eks. illustreres ved, at den tidligere mulighed
for placering af et anlæg i Kjellerup (Viborg, Silkeborg)
ikke længere er relevant, fordi de to byer nu i stedet har
valgt hver deres egne løsninger med hhv. overskudsvarme fra Apples datacenter i Viborg og et nye solfangeranlæg ved Silkeborg.
Inden for Energnist’s opland er der identificeret 4 varmeforsyningsområder, som er markeret på kortet i
figur 12: Herning/Ikast, Kolding/trekantområdet, Esbjerg samt Holstebro/Struer.
For to af områderne er varmeforsyningsvinduet aktuelt lukket, men de bør derfor fortsat inddrages i langsigtede overvejelser om forsyningssikkerhed.
I Herning/Ikast er der indgået en aftale mellem Herningværket og Ørsted (tidligere DONG Energy) om renovering og drift af det biomassebaserede Herningværk gældende frem til 2032 – og med mulighed for opsigelse mod økonomisk kompensation fra 2027.
Koldinganlæggets varmeproduktion afsættes til TREFOR, der er forbundet med det store fjernvarmeselskab
TVIS, som leverer 67% af varmen til TREFOR, mens Energnist leverer 32%.

14

Benchmarking af affaldssektoren 2016 (data fra 2015), Forbrænding:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Affald/beate_afrapportering_forbraending_2016_29maj2017.pdf
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Varmeaftalen mellem Energnist og TREFOR er pt.
opsagt fra TREFOR’s side til genforhandling, og forhandlingerne skal ses i lyset af at, der med det ombyggede Skærbækværk er et stort overskud af varmekapacitet i TVIS-området. Det vurderes derfor, at
der i mange år fremover ikke vil være grundlag for ny
affaldsbaseret varme i Trekantområdet.
Tilbage er 2 aktuelle løsningsmuligheder: Medejerskab af MEC-BHP i Holstebro og et nyt affalds/biomasseværk i Esbjerg, som til gengæld forudsætter relativt hurtig afklaring og beslutning.
For MEC-BHP er igangsat en politisk afklaringsproces,
mens DIN Forsyning ønsker et konkret tilbud fra
Energnist senest i maj 2018 for, at kunne inddrage
denne mulighed i valg af fremtidig løsning som erstatning for det kulfyrede kraftværk.

Figur 12: Kort med større varmeoplande indenfor
Energnist´s opland

4.5.1 Samarbejde om anlæg i Holstebro
MEC-BHP drives som et selvstændigt A/S under af Maabjerg Energy Center (MEC) Holding A/S som ejes af
Vestforsyning Varme A/S (71,4 %) og Struer Forsyning Fjernvarme A/S (28,6 %). Denne konstruktion betyder, at alt affald skal hentes på det frie marked. Selskabet er derfor interesseret i at indgå samarbejde med
Energnist for at opnå større forsyningssikkerhed for levering af affald – og som samtidig er begrundet i, at
de to selskabers oplande er geografisk sammenhængende, og der er delvist sammenfald i ejerkredsen.
Anlægget har en kapacitet på 160.000 ton affald om året, hvoraf knap 50% leveres af Nomi4s, mens Energnist og andre danske udbydere har leveret varierende mængder. Der importeres ligeledes engelsk og tysk
affald til forbrænding.
De to selskaber har i løbet af sommeren 2017 gennemført en indledende undersøgelse af muligheder for et
tættere samarbejde, og konklusionen var, at der vil være både mængde-, kapacitets- og logistikmæssige
synergieffekter ved at udvide ejerkredsen til et fælles ejerskab af MEC-BHP.
Der er lavet en foreløbelig aftale om at arbejde videre med muligheden for, at Energnist køber ca. 20% af
aktierne i MEC-BHP, og som forventes politisk godkendt i både Energnist og MEC inden 31. november 2017.
Derefter lægges op til konkrete forhandlinger, som skal munde ud i en betinget købs- og samarbejdsaftale
senest 31. marts 2018, som derefter skal godkendes af Energnist’s ejerkommuner.
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Den fremtidige økonomi ved fælles ejerskab afventer nærmere forhandlinger selskaberne imellem, men
der forventes en økonomisk fordel for begge selskaber, da der ikke umiddelbart forudsættes etableret nyt
anlæg men alene opnås synergieffekter ved eksisterende anlæg.
Med fælles ejerskab vil det naturlige opland for de 3 anlæg omfatte ejerkommunerne i Energnist og i Nomi4S – i alt 18 kommuner. Løsningen vil dermed øge kapaciteten, der dog også skal kunne modtage affald
fra Nomi4s. Samlet vil mængder og kapacitet indtil 2023 passe samme, mens der efter 2023 forventes et
affalds-overskud, når den ældste ovnlinje på anlægget i Kolding forventes lukket.

ton/år

Mængder og kapacitet ved Holstebroløsning
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Figur 13: Forbrændingskapacitet og mængder med og uden MEC-BHP
MEC-BHP har en affaldslinie og en biomasselinie og har en forventet restlevetid på 15 år og måske lidt
kortere for biomasselinien. Det vil derfor også være en mulighed på længere sigt at etablere ny kapacitet i
samarbejde med Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S i området. Inden for samme
tidshorisont vil placering af nyt anlæg i Herning dog også være en mulighed.
4.5.2 Nyt anlæg i Esbjerg
DIN Forsyning har igansat en afklaringsproces om den fremtidige varmeforsyning i Esbjerg, når Ørsted
(DONG Energy) lukker det kulfyrede kraftværk med virkning fra 1. janur 2023. Etablering af et nyt
biomasseværk er undersøgt, og der er i løbet af sommeren 2017 udarbejdet en overordnet analyse af
etablering af et anlæg baseret på affald og biomasse i stedet.
Der er igangsat en detailundersøgelse af et sådant anlæg, som afrapporteres i første udkast i januar 2018
og endeligt senest 31. marts. Denne undersøgelse skal danne grundlag for beslutning om et eventuelt
tilbud fra Energnist til DIN Forsyning om etablering af anlæg og fremtidig varmeforsyning senest 31. naj
2018. Den stramme tidsplan skyldes, at der skal stå et færdigt anlæg pr 1. januar 2023, hvor det kulfyrede
værk lukkes. Dertil kan indrages, at DIN Forsyning efter 31. januar 2023 vil kunne opsige den nuværende
varmeaftale med Energnist med 3 års varsel, hvis man vælger en anden varmeforsyning.
Der vil være god sammenhængskraft, og dermed forsyningssikkerhed, i at kunne levere varme til DIN
Forsyning fra 2 ovnlinjer. Dette vil sikre afsætning af varme fra den nuværende linje 1 i Esbjerg uanset
uafklarede prioritetsforhold og kontraktudløb af den nuværende varmeafsætningsaftale.
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Den overordnede analyse viser, at der er varmeafsætningsgrundlag i DIN Forsynings varmeopland (Esbjerg
og Varde) for et nyt affaldsenergianlæg som supplement til det eksisterende anlæg. Anlægget forudsættes
fyret med affald og biomasse, og der forudsættes sæsonudjævning med mellemlagring af brændbart affald
(ikke dagrenovation) om sommeren, så affaldet udnyttes mest optimalt i forhold til varmebehovet.
Anlægget forudsættes taget i drift i 2023, samtidig med at den ældste ovnlinie i Kolding lukkes. I figur 14
vises den samlede kapacitet (Kolding og Esbjerg) med et sådant anlæg, som kan anvendes til både affald og
biomasse og som dermed vil kunne udnyttes til yderligere affald, hvis der skulle opstå behov.
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Figur 14: Kapacitet i Energnist’s opland med og uden nyt affaldsenergianlæg i Esbjerg
4.5.3 Samlet vurdering af de to løsninger
Både Esbjerg løsningen og Holstebroløsningen er aktuelle muligheder, og det vurderes her, hvor vidt de to
muligheder udelukker eller kan supplere hinanden.
Som udgangspunkt vil Holstebroløsningen først og fremmest sikre forsyningssikkerhed på kort sigt, mens
det ikke vil være nok, når den ældste ovnlinie i Kolding lukker i 2023. Et nyt anlæg i Esbjerg vil derimod tidligst være klar til drift i 2023 og vil dermed være en langsigtet løsning.
En kombination vil sikre både den kortsigtede og den langsigtede forsyningssikkerhed for affald og samtidig
bedst mulig varmeudnyttelse af det forbrændingsegnede affald i Energnist’s opland. Løsningen vil samtidig
efter 2023 stille en samlet større kapacitet til rådighed, der omfatter både den eksisterende kapacitet på
MEC-BHP, som i dag udnyttes til importeret affald samt den nye kapacitet på Esbjergværket, som kan udnyttes til både affald og biomasse.
Den kombinerede løsning medfører – som figur 13 viser – dermed en øget kapacitet til energiudnyttelse af
affald, som kan udnyttes til bl.a. biomasse og sekundært affald i form af frasortering fra genanvendelse. I
figur 13 er tillagt de 50.000 ton biomasse pr år, der er forudsat anvendt på Esbjerganlægget jf. figur 12,
samt den mængde sekundært affald på ca. 40.000 ton/år som forventes genereret i Energnist’s opland.
Endelig vil resterende kapacitet kunne anvendes til affald fra andre områder i Jylland, hvor lokale mindre
anlæg efterhånden forventes at lukke.
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Figur 15: Forventet kapacitet ved de to løsninger samt en kombination
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5 MED EN NY LIBERALISERET REGULERING SOM UDGANGSPUNKT
Siden arbejdet med ny organisering af affaldssektoren blev igangsat i 2002 har skiftende regeringer fremlagt forslag om konkurrenceudsættelse af forbrændingssektoren, senest med forsyningsstrategien fra september 2016, hvor målet er at opnå et effektiviseringspotentiale i forbrændingssektoren i 2025 på 400 mio.
kr./år på landsplan.
Med forsyningsstrategien lægges op til at:
Virksomhederne får frihed til selv at bestemme, hvor deres forbrændingsegnede affald forbrændes,
så de kan vælge det billigste anlæg.
Kommuner skal indsamle og udbyde husholdningsaffald samt kommunens eget affald til forbrænding med henblik på at sikre den bedste pris.
Kommunale affaldsenergianlæg selskabsgøres og skal drives på markedsvilkår, hvilket sikrer lige
konkurrence mellem kommunale og private aktører.
Der vil blive igangsat forhandlinger om udspillet – forventeligt i 2018, og hvis der indgås politisk aftale om
modellen, kan liberaliseringen blive effektueret i 2019 eller 2020.
Affaldsenergianlæg skal udskilles i selvstændige aktieselskaber, som fortsat kan ejes af kommuner eller et
kommunalt I/S som Energnist. Det forventes desuden, at de billige kommunekreditlån ikke længere kan
fastholdes – enten ved krav om omlægning eller ved at kommunerne skal opkræve en garantiprovision,
sådan at anlægget i praksis skal betale renter svarende til markedsrenten.
Der etableres en stranded cost-løsning for anlæg, der vil lide tab, som skyldes at de har investeret i tiltro til
tidligere regulering. Ifølge vurderinger foretaget for Energistyrelsen15 forventes denne løsning ikke relevant
for Energnist, der forventes at være konkurrencedygtig på markedet.
Hvile-i-sig-selv princippet ophæves, selskabet bliver skattepligtig og kommunerne tillades af tjene (og tabe)
penge på affaldsenergianlægget til fordel (eller ulempe) for kommunekassen.

5.1 Udbud af det kommunale affald
Kommunerne vil dermed ikke længere have ansvar for kapacitet til erhvervsaffald og skal kun udbyde det
affald, som kommunerne selv samler ind. Ejerkommunerne forventes at indsamles ca. 263.000 ton i 2023
og 284.000 ton i 2030, hvor selskabet råder over en kapacitet på 300.000 ton/år.
Dette udbud kan varetages af kommunerne selv eller af et kommunalt ejet I/S, hvor så det aktieselskabsdannede selskab, der ejer de to anlæg i Esbjerg og Kolding kan byde på opgaven på lige fod med andre anlæg og ligeledes byde på opgaver for andre kommuner og modtage erhvervsaffald til markedspris.

15

Vurdering af stranded costs, udført af PWC for Energistyrelsen, januar 2014:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/baggrundsnotat_om_stranded_cost_januar_2014_2_.pdf
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Der kan vælges udbud for en kortere eller længere periode. Typisk op til 5 år, hvis der bydes ud i et marked
med eksisterende kapacitet. Hvis et udbud kræver etablering af ny kapacitet, kan opgaven udbydes over en
forventet afskrivningsperiode for et nyt anlæg (15-20 år ved forbrændingslæg).

5.2 Erhvervsaffald til forbrænding i Energnist`s opland.
Med en liberalisering kan virksomhederne selv vælge det billigste anlæg, men har til gengæld ikke sikkerhed for, at der er kapacitet til deres affald. Transportomkostninger har desuden betydning, og virksomheder kan derfor vælge et anlæg tæt på, selvom forbrændingsprisen er højere, hvis der spares tilsvarende på
transporten.
Hvor kommuner kan vælge at udbyde forbrændingsopgaven for deres affald i f.eks. 5 år for at have en sikkerhed i denne periode, så vil (især små og mellemstore) virksomheder ofte levere til en eksisterende dagspris på anlæggene eller (for virksomheder med større mænger f.eks. sorteringsanlæg) byde opgaven ud for
en kortere periode. Længere perioder er mindre sandsynlige for virksomheder end for kommunerne, fordi
de ikke har så store og stabile affaldsmængder som kommunerne har.
Med overkapacitet vil det være en fordel for virksomhederne, da anlæggene vil sætte prisen ned for at
tiltrække affald, mens dagsprisen og priser i korte kontrakter ved underkapacitet vil tendere til at være
højere end priser på de store mængder og de lange kontrakter, som kommuner kan tilbyde.
Affaldsenergianlæggene er ikke forpligtede til at modtage affald fra virksomhederne i oplandet, og særligt
små og mellemstore virksomheder kan derfor ved underkapacitet være nødt til at køre langt for at afsætte
deres forbrændingsegnede affald, fordi kapaciteten på de lokale affaldsenergianlæg er udnyttet fuldt ud.

5.3 Risici og følsomhed for anlæggene
Det helt afgørende for selskabets affaldsenergianlæg er, om anlæggene er konkurrencedygtige både i forhold til egne kommuners affald, andre kommunernes affald og erhvervsaffald. Afstande har her en betydning, da kommuner vil inddrage de samlede omkostninger - både forbrændingspris og transportomkostninger - ved valg af løsning. Det vil medføre en konkurrencefordel for anlæg tæt på kommunerne – særlig i
områder som Energnist, hvor der er lange afstande mellem anlæggene.
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Set i forhold til et eventuelt nyt anlæg vil konkurrenceevnen være afhængig af, om anlægget kan drives
effektivt og sikres en god indtjening på affaldsvarme. Det vil også være en fordel, hvis anlægget er placeret,
hvor der er et stort affaldsopland.
Samtidig har det betydning, om der vil være risiko for overkapacitet i perioder, fordi det vil presse markedsprisen. Et nyt anlæg med høje kapitalomkostninger vil stå dårligt mod ældre afskrevne anlæg, hvilket
understøttes af, at forrentning af gælden skal ske til en højere end de nuværende kommunekreditlån.
På kort sigt, kan det blive tilfældet, hvis Energnist etablerer et nyt anlæg, der er større end de aktuelle
mængder i området. Men til gengæld vil selskabet samlet have en solid konkurrenceevne og en mindre
risiko ved markedet, fordi selskabet råder over en kombination af det nye driftseffektive anlæg med høje
kapitalomkostninger og ældre anlæg med højere driftsomkostninger men lave kapitalomkostninger.
Endelig vurderes det, at etablering af ny forbrændingskapacitet på længere sigt vil være præget af en vis
forsinkelse, fordi investeringsbeslutninger netop vil afvente sikkerhed for, at ikke investeres ind i et marked
med overkapacitet. Det har da også været et af skiftende regeringers argument for liberalisering, at det vil
modvirke overkapacitet på forbrændingsområdet.
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BILAG: VARMEOPLANDE
I det nedenstående beskrives en række fjernvarmeområder indenfor Jylland og Fyn hvor der potentielt vil
være tilstrækkelig varmeafsætning til et nyt affaldsfyret kraftvarmeværk med en kapacitet mellem 180.000
ton og 250.000 ton affald.

Med nedenstående vurdering af varmeoplande er det vurderet, at der ikke er umiddelbart plads til nye
større affaldsenergianlæg i Jylland – udover Erstatning af eksisterende anlæg samt i Herning, hvor der netop er indgået aftale med renovering af det eksisterende flisværk.

Side 27

Område
Aalborg

Varmesalg
MWh/år
1.850.000

Randers

550-600.000

Vestforsyning
Struer Forsyning

400.000

Maabjerg Bioenergy Maabjergværket (affaldsvarme)

Kjellerup

730.000

Aarhus

3.000.000

Herning/Ikast
TREFOR
Kolding
TVIS: Vejle, Fredericia, Middelfart.

500.000
900.000

Silkeborg: Solfangeranlæg
Fjellerup: Fjernvarme på flis
Viborg: naturgasværk samt forventet overskudsvarme fra nyt
Apple-datacenter
Affaldsenergianlæg, Aarhus Nord
og Reno Syd (20%)
Studstrupværket (45%)
Nyt halm/flisværk i 2016 (20%)
Herningværket - flisfyret
TVIS (67%)
Energnist, Kolding (32%)
Skærbækværket, biomassefyret
(56%)
Energnist, Kolding (20%)
Shell, overskudsvarme (20%)

Esbjerg
DIN Forsyning

1.260.000

1.800.000 –
1.900.000

Fjernvarme Fyn
2.200.000
(Odense/Otterup)

Producenter

Vurdering

Nordjyllandsværket, Portland,
Reno Nord
Randers Værket, biomasse

Sommerlasten dækkes af Portland og Reno Nord
Dækker 90% og har lang restlevetid
Dækker ca. 85%. Resten udgøres
hovedsageligt af halm, flis, naturgas og en mindre andel af
biogas.

Esbjergværket - kulfyret
Energnist (40%)

Fynsværket med
Kul (30%)
Halm (30%)
Affald (20%)
Alum Kraftvarme (flis) (14%)

Solfangeranlæg dækker sommerlast i Silkeborg og overskudsvarme fra Apple leverer en stor del
til Viborg
Klimaplan og satsning på biomassevarme giver ikke rum for
mere affaldsvarme
Levetid 10-15 år
Pt. forhandling om varmeaftale
mellem TREFOR og Energnist
Nyt ombygget Skærbækværk til
biomasse på vej i drift.
Om sommeren skubber overskudsvarme fra Shell delvist affaldsvarme fra Energnist ud.
Levetid for Esbjerværket: 5-8 år.
Ikke tilstrækkeligt behov i sommeren til nye affaldsenergianlæg.
Affaldsenergianlæg levetidsforlænges – 15-20 år)
Kulværk: levetid a. 10 år.

Fremtidig mulighed for udnyttelse af overskudsvarme er inddraget via en kortlægning af mulig udnyttelse
af industriel overskudsvarme i region Midtjylland16. De primære potentialer for udnyttelse af overskudsvarme er fundet i Lemvig, Hedensted, Ikast-Brande og Favrskov kommuner og ikke væsentlige potentialer i
oplande, der er relevante for etablering af forbrændingskapacitet. Da der i for en stor dels vedkommende
er tale om lavtemperaturvarme, forudsætter det desuden etablering af varmepumper.

16

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND, OVERSKUDSVARME, november 2014
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Fjernvarmeområde Aalborg.
Fjernvarmeområdet i Aalborg administreres af Aalborg Forsyning Varme A/S som er en del af Aalborg Energikoncern.
Der er næsten 37.000 målere/kunder som får leveret fjernvarme fra Aalborg Forsyning. Aalborg Forsyning
havde i 2015 et varmesalg på ca. 1.850.000 MWh, hvor det kulfyrede Nordjyllandsværket står for ca.
1.000.000 MWh. Ellers leverer RenoNord (affaldsvarme) og Aalborg Portland (afgiftsfri overskudsvarme)
hhv. 400.000 MWh og 330.000 MWh. De resterende varmemængder leveres af et par mindre aktører og af
Aalborg Forsynings egne spidslast kedler.
Der kunne på baggrund af ovenstående være et potentiale i at udfase det kulfyrede Nordjyllandsværket,
der har en forventet restlevetid på 10-15 år. Udfordringen vil imidlertid være at sommerlasten sandsynligvis kan dækkes af Aalborg Portland og RenoNord. Dermed kan der ikke forventes en større andel affaldsvarme i løbet af sommeren. Restlevetiden for affaldsenergianlægget ved RenoNord er vurderet til 2035 –
altså ca. 20 år.
Aalborg Varme A/S er et datterselskab under Aalborg Energi Holding A/S, som det ses her under. Aalborg
Energi Holding A/S er 100 % ejer af Aalborg Kommune.

Fjernvarmeområde Randers
Fjernvarmen i Randers og omegn leveres af VERDO Varme A/S som er en del hele VERDO S/I koncernen.
VERDO Varme A/S lever typisk mellem 550.000 og 600.000 MWh varme årligt til ca. 36.500 hustande i Randers, hvilket svarer til at 94 % af Randers by er koblet på fjernvarmen. Fjernvarmen i Randers produceres
næsten udelukkende på Randersværket der drives og ejes af VERDO Produktion A/S.
Randersværket er i perioden 2008-2010 ombygget til at være 100 % biomassefyret og har fået installeret
røggaskondensering. Restlevetiden for værket forventes at være ca. 20 år. I betragtning af at værket er
biomassefyret og har en lang restlevetid samt det faktum at næstene hele byen er koblet på fjernvarmesystemet i dag gør det området ikke er relevant i forhold til et potentielt nyt affaldsenergianlæg.
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Ejer struktur
VERDO S/I er et ikke-finansielt holdingselskab og som det fremgår af nedenstående har selskabet et ret
forgrenet net at underselskaber indenfor en række brancher.

Fjernvarmeområde Holstebro/Maabjergværket
Fjernvarmeområdet omkring Holstebro udgøres af hhv. Vestforsyning (Holstebro) og Struer Forsyning.
Vestforsyning A/S har et varmeforbrug på ca. 400.000 MWh og ca. 85 % dækkes af Maabjerg Bioenergy Maabjergværket (affaldsvarme). Den resterende del af varmen udgøres hovedsageligt af halm, flis, naturgas
og en mindre andel af biogas.
Struer Forsyning A/S har et varmeforbrug på ca. 100.000 MWh (2009) og varmebehovet dækket næsten
udelukkende af Maabjergværket. De sidste ca. 5 % dækkes af olie og naturgas.
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Ejer struktur
Vestforsyning A/S er 100 % ejet af Holstebro Kommune.
Struer Forsyning A/S er sammensat som det fremgår herunder:

Maabjergværket
Værket brænder 160-180.000 ton affald om året og har en netto varmeproduktion på 455.000 MWh/år.
Maabjergværket bortkøler ca. 45.000 MWh årligt, hvilket svarer til 10 % af produktionen. Værket blev solgt
fra DONG til Vestforsyning og Struer Forsyning i 2015 og værket er blevet en del af Maabjerg Energy Concept. Hvis Maabjerg Energy Concept’s satsning på 2.generations bioethanol bliver fuldt implementeret er
der forventningen at restprodukterne fra disse processer vil kunne erstatte 60.000 ton importeret engelsk
affald ved Maabjergværket. Samtidigt er det forventningen at en fuld implementering af Maabjerg Energy
Concept vil kunne medføre 10 % reduktion af varmeprisen for forbrugerne. Projektet med etableringen af
en bioethanolfabrik som en del af Maabjerg Energy Concept har i oktober 2016 fået afslag på finansiering
med kommunegarantier og ser dermed ikke ud til at kunne gennemføres.
Fjernvarmen fra værket leveres af Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S der drives af Vestforsyning Varme A/S og Struer Forsyning Fjernvarme A/S.
Restlevetiden for Maabjergværket forventes at være ca. 15 år.
Som det fremgår af ovenstående er det samlede fjernvarmeforbrug i Holstebro/Struer fjernvarmeopland på
ca. 500.000 MWh om året. Under forudsætning af at sommeraftaget svarer til aftaget i de kendte områder
(TVIS, Herning og Esbjerg), vil det gennemsnitlige sommeraftag fra 1/6 – 1/9 i Holstebro/Struer området
være på 25-30 MW. Der vil selvfølgelig være en del udsving fra år til år i forhold til om det er en varm eller
kold sommer. I forhold til de planer der stadig ligger for det samlede projekt Maabjerg Energy Concept og
de politiske udmeldinger der er kommet fra Holstebro-Struer området og da Maabjergværket allerede i dag
bortkøler en del af varmeproduktionen, er det ikke sandsynligt at der kan skabes grundlag for et nyt eller et
udvidet affaldsenergianlæg i området.
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Silkeborg-Viborg samt Kjellerup
Fjernvarmen i området leveres af hhv. Silkeborg Forsyning, Viborg Fjernvarme og Kjellerup Fjernvarme.
Ifølge projektforslaget for L90 kraftvarmeanlæg ved Kjellerup vil der være et samlet årligt varmebehov på
ca. 730.000 MWh og en minimumslast på 30 MW.
Silkeborg Forsyning A/S leverer fjernvarmen i Silkeborg. Fjernvarmen produceres på naturgas. Silkeborg
Forsyningen har dog iværksat opførelsen af 150.000 m2 solfangeranlæg i foråret 2016 der vil kunne dække
ca. 20 % af det årlige varmebehov. Anlægget er delt i to etaper og første etape afsluttes i 2016, mens anden
etape muligvis først udbydes i 2017. Det forventes at solfangerne kan dække hele Silkeborgs sommerlast
således det store kraftvarme anlæg kan lukkes ned i sommerperioden. Dermed vil der forsvinde ca. 15 MW
af minimumslasten, således at vil være ca. 15 MW tilbage som minimumslast.
Kjellerup fjernvarme producerer udelukkende fjernvarme på flis, men anlæggets kedel er nedslidt og selskabet er i gang med at projektere en ny kedel. Der er dog lidt diskussion om placeringen.
Viborg Fjernvarme producerer fjernvarmen på naturgas, men følge af aftalen om et nyt Apple datacenter i
Viborg Kommune er der planer om at udnytte overskudsvarmen herfra. Apples overskudsvarme vil sammen
med anden overskudsvarme forventes at kunne dække hovedparten af varmebehovet i Viborg i fremtiden.
Der er dog uklarhed om økonomi, afgifter og forsyningssikkerheden. Derfor er der også forslag om at etablere en fliskedel i stedet for Apples overskudsvarme.
I forhold til det oprindelige Silkeborg-Viborg opland er det næppe længere relevant med et værk i Kjellerup.
Dels på grund af eventuel varme fra Apple og dels på grund af at sommerlasten i Silkeborg kan dækkes af
solvarme.
Ejer struktur.
Silkeborg Forsyning er et A/S der er 100 % ejet af Silkeborg Kommune.
Viborg Fjernvarme er kundeejet og køber varmen hos Viborg Kraftvarme A/S der igen er et datterselskab af
Energi Viborg A/S. Energi Viborg er 100 % ejet af Viborg Kommune.
Kjellerup Fjernvarme er et andelsselskab og dermed brugerejet.

Århus
Fjernvarmeområdet i og omkring Århus har et årligt varmebehov på ca. 3.000.000 MWh. Varmen kommer i
dag hovedsageligt fra Studstrupværket som leverer ca. 75 % af varmen, mens ca. 20 % (600.000 MWh)
kommer fra affaldsforbrænding. I løbet at 2016 sættes et nyt biomassefyret anlæg (halm og flis) i drift og på
sigt skal det levere ca. 20 % af varmen som dermed tages ud af Studstrupværkets kapacitet. Århus Kommune har vedtaget en klimavarmeplan som sigter mod at kommen er CO2-neutral i 2030. Det betyder at
Studstrupværket skal være udfaset i 2030 og erstattet af vedvarende energi som sol og vind i 2030, mens
det stadig forventes at affaldsforbrænding og biomasse (halm) hver især skal bidrage med ca. 20 % af varmebehovet. Ud over ovenstående er fjernvarmeområdet forbundet til RenoSyd’s affaldsenergianlæg i
Skanderborg.
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Levetider
Studstrupværket har en levetid på ca. 15 år. Biomasseanlægget sættes først i drift i denne fyrringssæson og
har en levetid på ca. 30 år. affaldsenergianlægget har flere ovnlinjer og den nyeste har en levetid på ca. 30
år. RenoSyd’s anlæg har en levetid på ca. 5 år.
Som følge af den store satsning på biomassevarme og da klimavarmeplanen ikke giver rum for en øget
mængde affaldsvarme i systemet er der ikke basis for at gå videre med planer om et eventuelt nyt affaldsenergianlæg i Århus området.
Ejer struktur.
Fjernvarmeforsyningen i Århus ligger under AffaldVarme Århus som er en del af Århus Kommune. Organiseringen af AffaldVarme fremgår af nedenstående.

Side 33

Herning-Ikast
Fjernvarmen i Herning og Ikast distribueres overordnet af Energimidt – EnergiGruppen Varme og produceres hovedsageligt på Herningværket, der er flisfyret. Forsyningsnettet er ret forgrenet. Nettets udbredelse
fremgår nedenfor

Samlet set er der et samlet årligt varmesalg i hele systemet på ca. 500.000 MWh. Ikast Værkerne har egne
reserve- og spidslastkedler, men 95 % af varmen kommer fra Herningværket. Herningværkets årlige varmeproduktion er ca. 600.000 MWh og sommerlasten ligger mellem 25 og 30 MW. Restlevetiden for Herningværket er ca. 5 år.
Herning-Ikast området er potentielt interessant både geografisk og i forhold til varmeafsætningen og med
en relativ kort restlevetid på det eksisterende flisfyrede affaldsenergianlæg vil der være interessant afsøge
mulighederne for at erstatte kapaciteten med affaldsforbrænding.
Ejer struktur
EnergiGruppen Jylland Varme A/S er ejet af Energigruppen Jylland A/S der igen er ejet af ENERGIMIDT FORSYNING & SERVICE A/S og Herning Kommune. EnergiMidt er et kommercielt andelsselskab ejet af ca.
235.000 elforsyningskunder. Selskabet er i slutningen af juni 2016 fusioneret med Himmerlands Elforsyning
under navnet Eniig.
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Kolding
Fjernvarmeafsætningen i Kolding sker fra TREFOR. Det samlede årlig varmeaftag fra TREFOR er på ca.
900.000 MWh, hvor TVIS i 2015 leverede 67 % og Energnist 32 % og 1 % egenproduktion. Varmeaftalen
mellem Energnist og TREFOR er imidlertid blevet opsagt fra TREFOR’s side, men ifølge årsrapport for TREFOR 2015 forventer selskabet, at der kommer gang i et varmeplanarbejde med Kolding Kommune og, at der
dermed er basis for, at der igen kan indgås en varmeaftale mellem Energnist og TREFOR. Som aftalerne er i
dag er der en gensidig forsyningspligt mellem Energnist og TREFOR. Prioriteringen i energisystemet i Trefors
område i Kolding midtby er at Energnist affaldsvarme har 1. og 2. prioritet, mens overskudsvarme fra Shell’s
raffinaderi har 3. prioritet i systemet. I sommerperioden har det dog vist sig at overskudsvarmen fra Shell
har en prismæssig fordel og derfor i et vist omfang skubber affaldsvarmen fra Energnist ud. Ifølge Varmeplan-TVIS fra 2014 er det forventningen at sommerlasten både nu og frem til 2036 kan dækkes af Shell og
Energnist.
Levetiden for Energnist’s anlæg i Kolding er ca. 5 år for den ældste ovnlinje og ca. 20 år for den nyeste af de
to ovnlinjer.
I forhold til eventuel udvidelse af affaldsforbrændingskapaciteten i området skal det nævnes at Skærbækværket netop på vej i drift igen efter ombygning til flisfyring og restlevetiden for den nye flisfyrede del af
Skærbækværket vil således være ca. 30 år. Ellers er en afgørende forudsætning for fremtidig affaldsforbrænding i trekantsområdet, af der forhandles en ny varmeafsætningsaftale på plads med TREFOR og i den
forbindelse en afklaring om den fremtidige vægtning mellem leverancerne fra TVIS og Energnist. Derudover
er det en væsentlig faktor om Shell kan bevare sin særstatus og dermed også vil være i nettet i fremtiden.
Når det ombyggede Skærbækværk er sat i drift er et stort overskud af varmekapacitet i området , og som
det ses af nedenstående figur gældende de første 89 måneder i 2017 kan Skærbækværket sammen med
Shell dække varmebehovet i både sommer- og vinterperiode. På den baggrund er det næppe realistisk at
udvide affaldsforbrændingskapaciteten i området med mindre affaldsvarmen sikres fortrinsstilling i nettet.
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TVIS er et transmissionsselskab som forbinder følgende 4 kommuner med fjernvarme: Vejle, Fredericia,
Middelfart og Kolding. Selskabets net fremgår nedenfor.

Ifølge Varmeplan-TVIS forventer TVIS at det samlede varmebehov i deres distributionsområde frem til 2036
ca. vil ligge mellem 1.800.000 MWh og 1.900.000 MWh. Af det samlede varmebehov dækker Skærbækværket ca. 56 % mens Shell og Energnist dækker ca. 20 % hver. I det omfang at TREFOR ikke kan aftage den
samlede varmeproduktion fra Energnist Kolding afsættes varmen til TVIS hvis der er ”plads” i nettet.

Side 36

Ejer struktur
TREFOR A/S er privat aktieselskab. Selskabet nuværende organisation fremgår af nedenstående diagram:

Distributionsselskabet TVIS er ejet af Kolding Kommune, Fredericia Kommune Vejle Kommune og Middelfart Kommune.
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Esbjerg
Fjernvarmedistribution i Esbjerg og Varde sker i DIN Forsyning, men til separate enheder i Esbjerg og Varde.
Der er i øjeblikket planer om en fusion af de to varmeenheder til et samlet selskab under DIN Forsyning.
DIN Forsyning har opgjort det forventede årlige varmebehov for både Varde og Esbjerg til 1.260.000 MWh.
Energnist leverer med det nuværende anlæg ca. 475.000 MWh årligt og efter etablering af røggaskondensering i efteråret 2016 forventes Energnist at kunne levere ca. 526.000 MWh årligt (ca. 40 % af varmebehovet). Stort set hele det resterende varmebehov dækkes af Esbjergværket. DIN Forsynings egne spidslastkedler har typisk kun leveret ca. 1 % af varmen. Med de nuværende forudsætninger er varmebehovet i sommerperioden i området ca. 50 MW hvilket leveres af Energnist’ nuværende affaldsenergianlæg. Levetiden
for Energnist’s anlæg i Esbjerg er ca. 15 år.
De resterende ca. 60 % af varmebehovet til DIN Forsyning leveres hovedsageligt af Esbjergværket som ejes
af DONG Energy. Esbjerg er kulfyret og har en forventet levetid på 5 - 8 år.
I forhold til en potentiel forøgelse af kapaciteten i Esbjergområdet er det samlede varmebehov fornuftigt,
men der er en udfordring i at sikre en tilstrækkeligsommerdrift af et større anlæg.
Ejer struktur
DIN Forsyning A/S er ejet Varde og Esbjerg Kommuner. Selskabets interne struktur fremgår af nedenstående:
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Fjernvarme Fyn (Odense)
Fjervarme Fyn dækker ca. 97 % af varmebehovet i Odense og Otterup, svarende til mere end 80.000 boligenheder. I 2015 leverede Fjernvarme Fyn næsten 2.200.000 MWh fjernvarme, hvor 80 % er produceret på
Fynsværkets 3 ovnlinjer. Procentvis er fordelingen således ca. 30 % fra kul, ca. 30 % fra Halm, 20 % fra Affald, 14 % fra flis på Dalum Kraftvarme, mens de sidste procent er for delt på industriel overskudsvarme og
biogas mv.
Fynsværket blev i 2015 købt af Fjernvarme Fyn fra Vattenfall og skal i løbet af 2017 renoveres for 200-300
mio. kr. På den baggrund er der næppe basis for et potentielt nyt affaldsenergianlæg i forbindelse med
Fynsværket da levetiden vil være 15-20 efter levetidsforlængelsen. Den kulfyrede del af værket forventes at
have en levetid på ca. 10 år.
På baggrund af den store investering i det eksisterende affaldsenergianlæg vil der ikke være basis for en
kapacitetsudvidelse på affaldsforbrændingssiden inden for de næste 5-10 år. Derudover vil en placering
omkring Odense give nogle ekstra logistik omkostninger i forhold til Energnist’s opland.
Ejer struktur
Fjernvarme Fyn A/S er ejet 97 % af Odense Kommune og 3 % af Nordfyns Kommune.

Sammenfatning
På baggrund af ovenstående er der umiddelbart to placeringer hvor der kan sikres tilstrækkelig varmeafsætning og samtidig en tidshorisont som er nogenlunde afstemt med nedlukning af den ældste ovnlinje på
Energnist’s affaldsenergianlæg i Kolding omkring 2023. De to oplagte områder bliver således Herning-Ikast
og Esbjerg. Begge steder kan der etableres tilstrækkeligt varmegrundlag, men det er kun i Herning-Ikast at
sommerlasten fra et nyt anlæg kan sikres. I Esbjerg er der også varmegrundlag for et nyt affaldsenergianlæg, men her sommerlasten som nævnt allerede dækket af det nuværende Energnist-anlæg.
For alle placeringer gælder at en udvidelse af varmeforsyningsområderne i form af nye transmissionsledninger vil kunne forbedre økonomien ved et nyt anlæg yderligere. Med en placering i Herning-Ikast ville det
eksempelvis være nærlæggende at se på en transmissionsledning over Bording til den vestlige del af Silkeborgs forsyningsområde. Afstanden fra Ikast til Funder i den vestlige del af Silkeborg er ca. 20 km mens der
fra Bording til Funder kun er 12 km. Tilsvarende muligheder kan afsøges i Esbjerg-området.
Ved samtlige de øvrige placeringer er der i forvejen et velfungerende kraftvarmeværk med lang levetid eller
også er det politisk besluttet at satse på andre teknologier i fremtiden.
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I forhold til den videre proces skal der regnes nærmere på de 2 placeringer i hhv. Herning og Esbjerg i forhold til anlægsstørrelse og varmeafsætning samt prisstruktur i varmeoplandet og tidhorisonter i forhold til
restlevetiderne for de eksterne anlæg og de to eksisterende Energnist anlæg.

Overskudsvarme
Fremtidig mulighed for udnyttelse af overskudsvarme er inddraget via en kortlægning af mulig udnyttelse
af industriel overskudsvarme i region Midtjylland17. Det er vurderet, at det samlede potentiale for industriel
overskudsvarme i regionen udgør 15 % af fjernvarmegrundlaget i hele Region Midtjylland, og de store potentialer findes i Lemvig, Hedensted, Ikast-Brande og Favrskov kommuner. Da der i for en stor dels vedkommende er tale om lavtemperaturvarme, forudsætter det etablering af varmepumper.
Der er ikke konstateret væsentlige potentialer for udnyttelse af industriel overskudsvarme i de fjernvarmeområder i region Midtjylland, som er potentielle varmeoplande for ny forbrændingskapacitet.

Overskudsvarmepotentialet som andel af kommunernes fjernvarmegrundlag (netto 2014 uden ledningstab)
(kilde: AAU’s beregning af nettovarmebehov, jfr. delrapporten Afgrænsning)

17

FJERNVARMEANALYSE I REGION MIDTJYLLAND, OVERSKUDSVARME, november 2014
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Kilder
”Vurdering af restlevetider for centrale danske kraftværker”, Energistyrelsen 2014.
”Effektivisering af affaldsforbrændingssektoren” , Energistyrelsen september 2016.
Varmeplan TVIS
3.0 Plangrundlag for fjernvarmeproduktion i Varmeplan Århus, AffaldVarme Århus 2011.
Udkast til ”Beslutningsgrundlag i forbindelse med fremtidig varmeproduktion i Esbjerg/Varde” COWI
for DIN Forsyning 2016.
Årsrapporter og grønne regnskaber for de forskellige varmeselskaber.
Oplysninger fra selskabernes hjemmesider
Fremskrivning af generering og behandling af affald, Frida 2015, Miljøprojekt nr. 1659, 2015
Fjernvarmeanalyse i Region Midtjylland, Overskudsvarme, Viegand Maagøe, november 2014
Beslutningsgrundlag i forbindelse med fremtidig varmeproduktion i Esbjerg/Varde, Analyser af affaldsvarmeproduktion – version 5, udarbejdet for DIN Forsyning A/S september 2017
Sammenfatning af indledende undersøgelser omkring samarbejde, Herning 22. september 2017
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Adgang: Åben
Bilagsnr: 56147/18

Ejendomscentret - April 2018
Plan & Teknik og Økonomi
Enhed

Opgave

Forventet slut Status/ fase

2018

Løbende kloakseparering i takt med
spildevandsplanen
Samarbejde med Højager Belysning igangværende

2019

Under planlægning

Kloaksepareringer
Optimering af belysning på kommunale
ejendomme
Rottesikring

Energioptimering
Isætning af rottespærer ved alle skoler,
børnehaver og plejecentre

Blåvandshuk Fyr

Indvendig restaurering af fyrtårnet

Projekt DBI29 - affaldsstationer

Etape 2 opstart primo 2018

2.kv.18
2018

Afsluttet
Igangværende

Byggemodninger:
- Toften i Årre

Byggemodning af 17 parcelhusgrunde

2017/2018

Projektering i gang.

- Østerbro 1+3, Ølgod

Nedrivning

2.kv 2018

Har været i udbud, men afventer Østerbro 5

- Kvievej 11, Ansager

Nedrivning

2018

Under udførsel

- Lynevej 55, Strellev

Nedrivning

2018

Under udførsel

- Thueslund, Alslev

Nedrivning

2018

- Ølgod skole - bygning A

Nedrivning

2018

Under udførsel
Nedrivning i sommerferien 2018 - afventer
tilladelse til nedrivning (bevaringsværdig)

Opførelse af plejecenter med 24
demensboliger

2019

Nedrivningspuljen og byfornyelsespuljen:

Social & Sundhed

2019

Handicapboliger i Ølgod/ Rosenvænget

Opførelse af 8 demensboliger
Opførelse af 18 boliger samt mindre
ombygninger

Lokalplan udarbejdes - sideløbende
udarbejdes et rådgiverudbud
Rådgiverudbud skal udarbejdes (Afventer
socialafd.)

2019

Rådgiverudbud på vej

Krogen 3, Varde

Indvendige ombygninger

2018

Afventer byggetilladelse

Lunden, Varde

Tagrenovering og indv. ombygn.

2018

Rådgiver er i gang med projektering

Helle Plejecenter

Udskiftning af tærede vandrør

2018

Under planlægning - udføres i sensommeren

Center for sundhedsfremme, Frisvadvej 35,
Varde

Facaderenovering

2018

Under projektering

Agerbæk Skole og Multihal

Ny multihal og renovering af skolen

2019

Licitation er gennemført. Der kigges på
muligheder for besparelser

Årre Børnecenter

Opførelse af ny børnehave samt
ombygning af skolen

Frelloskolen

Opførelse af ny skole

2021

Blåvandshuk Skole

Renovering fløj B+C

1. kv. 2018

Blåvandshuk Skole

Varme, ventilation, vinduer - klynge C

Nyt plejecenter i Ølgod
Lyngparken, Varde

Børn & Læring

4.kv.2018

2018

Børn og Unge vedligeholdelsespuljen 2018

Under udførsel
Lokalplan under udarbejdelse, pædagogisk
program er klar og udarbejdelse af teknisk
program i gang
Afsluttet
Under projektering
Ansøgninger modtaget og gennemgået.

Østervang Børnehave

Facade- og tagrenovering

2018

Under planlægning

Ølgod Skole

Tagrenovering fløj B og C

2018

Under planlægning

Vestervold Børnehave

Montering af ABA-anlæg
Tagrenovering og vinduesudskiftning
vinkelbygning

2018

Er under udførsel

2018

Under projektering

2018

Planlægges

Ansager Skole

Kultur & Fritid
Lykkesgårdshallen

Renovering

Halrenoveringspuljen:
- Nr. Nebel Hallen

Renovering

2018

Under udførsel

- Blåvandshuk Sportspark

Renovering

2018

Under udførsel

- Hodde-Tistrup Hallen

Renovering

2018

Under udførsel

- Alslevhallen

Renovering og tilbygning

2018

Under projektering
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OVERSIGT OVER PLANSAGER UNDER POLITISK BEHANDLING 2018

LOKAL- OG KOMMUNEPLANER VEDTAGET I 2018 (1)
PLAN

NAVN

1. LOKALPLAN

DATO ADM

DATO PT

DATO BY

Rekrativt område ved Blåvand Kyst

-

18.01.18

06.02.18

1. LOKALPLAN

Hotel ved Blåvand Kyst

-

18.01.18

06.02.18

1. LOKALPLAN

Lokalplan 02.01.L02 for Alslev Præstegård

-

09.02.18

-

1. LOKALPLAN

Lokalplan 02.10.L01 for Damsmarkvej 17, Alslev

-

09.02.18

-

1. LOKALPLAN

Delvis ophævelse af lokalplan for sygehuskvarteret i Varde (metodistkirken)

-

09.02.18

-

1. LOKALPLAN

Boligområde i Sig - Veterbækvej

-

09.02.18

06.03.18

1. LOKALPLAN

Ølgod Biogasanlæg

-

09.02.18

06.03.18

1. LOKALPLAN

Boliger i Tinghøj

-

16.03.18

-

2. KOMMUNEPLANTILL.

Kommuneplantillæg vedrørende tekniske rettelser til KP17

01.02.18

-

-

2. KOMMUNEPLANTILL.

Ændring af rammebestemmelserne for rammeområde 15.01.T01, Nr. Nebel
Renseanlæg

26.02.18

-

-
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OVERSIGT OVER PLANSAGER UNDER POLITISK BEHANDLING 2018

LOKAL- OG KOMMUNEPLANER PÅ VEJ TIL ENDELIG VEDTAGELSE (2)
PLAN

NAVN

DATO ADM

DATO PT

DATO BY

1. LOKALPLAN

Boligomårde i Tistrup

-

18.04.18

-

1. LOKALPLAN

Blåvand Zoo

-

18.04.18

-

1. LOKALPLAN

Sommerhuse på Vestervang i Houstrup

-

18.04.18

-

1. LOKALPLAN

Område til butiksformål i Blåvand Øst

-

18.04.18

08.05.18

1. LOKALPLAN

Lokalplan for boliger i Billum

-

15.05.18

-

1. LOKALPLAN

VVM/lokalplan for biogasanlæg ved Varde Forsyning

-

16.08.18

04.09.18

1. LOKALPLAN

Ophævelse af (rest-)lokalplan 02.C2.01 i Billum

AFV. DATO

-

-

DATO START

DATO SLUT

-

-

DATO PT

DATO BY

21.06.18

-

LOKAL- OG KOMMUNEPLANER I HØRING (3)
NAVN

PLAN
-

-

LOKAL- OG KOMMUNEPLANFORSLAG UNDER POLITISK BEHANDLING (4)
PLAN

NAVN

1. LOKALPLAN

Butiksformål i den vestlige del af Billum
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KOMMENDE PLANSAGER TIL POLITISK BEHANDLING (5)
PLAN

NAVN

1. LOKALPLAN

DATO PT

DATO ØK (A-sager)

DATO BY

Mariehaven i Ansager

16.08.18

-

-

1. LOKALPLAN

Skole i Varde Nord

15.05.18

23.05.18

-

1. LOKALPLAN

Varde Fritidscenter

Afv. dato

Afv. dato

1. LOKALPLAN

Rideskole i Varde Nord

Afv. dato

Afv. dato

-

1. LOKALPLAN

Boligområde Outrup - Landsbyudvikling

Afv. dato

Afv. dato

Afv. dato

1. LOKALPLAN

Erhvervslokalplan ved nuværende rideskole på Engdraget

Afv. dato

Afv. dato

Afv. dato

1. LOKALPLAN

Blandet bolig- og erhvervsområde i Tistrup

Afv. dato

Afv. dato

Afv. dato

1. LOKALPLAN

Ophævelse af del af/hele lokalplanen for Ho Fåremarked

Afv. dato

-

-

1. LOKALPLAN

Ophævelse af LP 2.4 for et boligområde i Gl. Tistrup

Afv. dato

-

-

1. LOKALPLAN

Plejehjem ved Skovparken i Ølgod

Afv. dato

-

-

1. LOKALPLAN

Henne Strand Camping

Afv. dato

-

-
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