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Baggrund

Ændringen vil give mulighed for bymidteanvendelse i forbindelse med opførelse af en cykelstibro.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Jernbanegade i Esbjerg.

Redegørelse

Kommuneplanændringen er et led i en transformation af banegårdsområdet på flere måder.

Det handler om, at banegårdsområdets bygninger efterhånden ikke anvendes så meget til togdriften, hvorfor der i den
nærmeste fremtid vil blive andre funktioner, som forskellige bymidte forretninger og aktiviteter mv., som vil leje eller
overtage disse bygninger. Udvidelsen af bymidten omkring banegården understøtter det overordnede ønske om at
arbejde med en fokuseret bymidteudvikling i den østlige del af det centrale Esbjerg.

For at denne bygningsgenanvendelse eller bygningsfornyelse kan finde sted er der behov for at ændre kommuneplanens
ramme, for den del af banegårdsområdet, som er beliggende nord for den gl. banegårdsbygning, hvor der på nuværende
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tidspunkt er en 3 etagers DSB bygning, Jernbanegade 37-39. Bygningen indeholder i dag forskellige servicefunktioner til
togdriften, men forventes inden for overskuelig fremtid rømmet og i stedet for anvendt til byfunktioner, som den øvrige del
af Esbjerg bymidte, herved åbnes for bedre trafikale forhold for cyklister, der ønsker at benytte bymidtens tilbud.

Kommuneplanens rammer vil give mulighed for ændring af anvendelsen, samtidig med den nuværende
bygningsvolumen kan opretholdes.

Der gives mulighed for at lande en cykelstibro i området. Cykelstibroen skal forbinde Østerbyen med Esbjerg bymidte.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.08 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0023.

Indkaldte idéer

I perioden 02-10-2018 til 16-10-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede
byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Ved fristens udløb var der ikke kommet nogen idéer til forslaget.

Særligt beskyttede arter
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at
påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.
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Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af Område til teknisk anlæg til Bymidte. Ændringerne er
illustreret på kortet.
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Rammedel

Af kortet kan ses at en del af enkeltområde 01-010-670 og en lille del af enkeltområde 01-010-690 sammenlægges til nyt
enkeltområde 01-010-671.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.
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Nye rammer
De efterfølgende rammer bliver udlagt i ændringen.

Nye rammer
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01-010-690 - Banegårdsterrænet

Bestemmelser

Nummer 01-010-690

Hovedanvendelse Bymidte

Hovedcenter Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med
mulighed for at etablere boliger, butikker, showrooms,
liberalt erhverv, serviceerhverv, mindre
fremstillingserhverv, hoteller, restauranter, offentlige
institutioner, kultur- og idrætsanlæg samt
parkeringshuse og lignende. Den maksimale
miljøklasse for virksomheder i området er klasse 3
(ifølge klassifikationen i Håndbog om Miljø og
Planlægning). Der tillades varelevering i aften- og
natperioden til butikker. Det maksimale
bruttoetageareal for dagligvarebutikker er 5.000 m².
Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og
gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Zonestatus Byzone

Planlagt zone Fastholdes som byzone.

B% max 300 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 300
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for området under et.
Max 20 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max

20 m fra terræn.

Opholdsarealer hovedcenter For erhverv skal der som minimum etableres
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer
svarende til 5 % af etagearealet.
For boliger skal der som minimum etableres
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer
svarende til 10 % af boligernes etageareal. Dette
areal kan udlægges som privat eller fælles
opholdsareal.
Ved etablering af mere end 3 boliger skal mindst 10 %
af det samlede grundareal udlægges til et
velbeliggende, anvendeligt og sammenhængende
fælles opholdsareal til rekreativ brug og i tilfælde hvor
der bygges 10 boliger eller mere skal det fælles
opholdsareal være minimum 500 m2.
Ved etablering af mere end 10 boliger skal det fælles
opholdsareal have en størrelse og udformning der kan
rumme en række sideløbende aktiviteter så som
boldspil, legeplads, solbadning og grillaktiviteter uden,
at det er til gene for de omkringliggende boliger eller
aktiviteterne indbyrdes.
Opholdsarealer kan tilvejebringes som et hævet
gårdareal, som altaner eller som tagterrasse.

Centerstøj 55 Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for
perioderne dag/aften/nat til: 

max 55/45/40 dB(A) uden for egen
grundgrænse i området,
max tilladte støj i naboerhvervsområder,
max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
max 45/40/35 dB(A) for områder med lav
boligbebyggelse.

Jernbanestation I området skal der sikres areal til og
udfoldelsesmuligheder for jernbanestation og
beslægtede aktiviteter.

Bevaringsværdig bygning De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes
bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af
hovedstrukturens retningslinjer for kulturmiljøer og
bevaringsværdige bygninger i det åbne land fremgår
det, hvilke kategorier af bevaringsværdige bygninger,
der tilstræbes bevaret i det enkelte område.

Bindinger

Byggeskik og bebyggelsesforhold Byggeskik og bebyggelsesforhold kan kun ændres
efter forudgående tilladelse fra Esbjerg Kommune.
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El-jernbanedrift I områder langs jernbanetracé, hvor der planlægges
for eldrift, må der ikke planlægges for eller gives
tilladelse til at etablere forhold, der hindrer eller
vanskeliggør elektrificering af togdriften.

Hovedstiforbindelse Hovedstier betjener den overordnede gang- og
cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og
være forbundet med det overordnede stinet.
Etablerede hovedstier sikres.

Reserveret jernbanetracé Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien.

Støj ved vejkant Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke
er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Vejstøj på Lden 58 dB eller mere målt ved vejkant.

Virksomhedsstøj Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Virksomhedsstøj-isolinjen på 45/40/35 dB(A).

Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har
forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv
varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg
skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for
kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og
udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet
og på en måde så det bidrager til at fastholde,
forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere
information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan
for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
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naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret jernbanetracé Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
jernbanestrækninger til togdrift.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Værdifuldt byrum I by- og gaderum skal kultur- og bymiljøet
understøttes. Adgangen til bygningerne skal ske fra
gadesiden. Erhvervslokaler i stueetagen med facade
mod gaden skal have vinduer mod gaden. Vinduerne
må ikke afblændes. Belægninger, beplantning og
byinventar skal bidrage til at fastholde, forbedre og
genskabe kultur- og bymiljøet.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening V2 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening områdeklassificering Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i
byzone, skal det vurderes, om området skal undtages
af områdeklassificeringen.

Kystnærhedszonen Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages
nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i
landzone, såfremt der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
kystnær lokalisering.
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01-010-670 - Busterminal og baneterræn

Bestemmelser

Nummer 01-010-670

Hovedanvendelse Område til teknisk anlæg

Trafikanlæg Anvendelsen fastlægges til trafikanlæg til landbaseret
trafik, som vej- og stianlæg, havneanlæg, jernbane og
stationer, rangeranlæg, transportkorridor,
godsbaneterminal, lufthavn, trafikcenter,
parkeringsareal og lignende.

Zonestatus Byzone

Planlagt zone Fastholdes som byzone.

B% max 40 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 40 for hver
ejendom.

Max 20 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max
20 m fra terræn.

Opholdsarealbestemmelser Der fastsættes bestemmelser for rimelige,
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der
skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn
til etagearealets sammensætning mellem boliger og
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forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges
i overensstemmelse med kommunens
parkeringsregulativer.

Jernbanestation I området skal der sikres areal til og
udfoldelsesmuligheder for jernbanestation og
beslægtede aktiviteter.

Bevaringsværdig bygning De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes
bevaret i forbindelse med tiltag i området. Af
hovedstrukturens retningslinjer for kulturmiljøer og
bevaringsværdige bygninger i det åbne land fremgår
det, hvilke kategorier af bevaringsværdige bygninger,
der tilstræbes bevaret i det enkelte område.

Bindinger

Byggeskik og bebyggelsesforhold Byggeskik og bebyggelsesforhold kan kun ændres
efter forudgående tilladelse fra Esbjerg Kommune.

El-jernbanedrift I områder langs jernbanetracé, hvor der planlægges
for eldrift, må der ikke planlægges for eller gives
tilladelse til at etablere forhold, der hindrer eller
vanskeliggør elektrificering af togdriften.

Hovedstiforbindelse Hovedstier betjener den overordnede gang- og
cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og
være forbundet med det overordnede stinet.
Etablerede hovedstier sikres.

Hovedvandledning Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
hovedvandledning. De viste ledningstraceer er
vejledende, så der henvises til ledningsejerne.

Reserveret jernbanetracé Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien.

Støj ved vejkant Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke
er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Vejstøj på Lden 58 dB eller mere målt ved vejkant.

01-010-670 - Busterminal og baneterræn

Kommuneplan 2018-30 11 / 16



Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har
forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv
varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg
skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for
kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og
udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet
og på en måde så det bidrager til at fastholde,
forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere
information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan
for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret jernbanetracé Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
jernbanestrækninger til togdrift.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening områdeklassificering Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i
byzone, skal det vurderes, om området skal undtages
af områdeklassificeringen.

Kystnærhedszonen Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages
nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i
landzone, såfremt der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
kystnær lokalisering.
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01-010-671 - Område mellem Banegård og
Busterminal

Bestemmelser

Nummer 01-010-671

Hovedanvendelse Bymidte

Hovedcenter Anvendelsen fastlægges til hovedcenter med
mulighed for at etablere boliger, butikker, showrooms,
liberalt erhverv, serviceerhverv, mindre
fremstillingserhverv, hoteller, restauranter, offentlige
institutioner, kultur- og idrætsanlæg samt
parkeringshuse og lignende. Den maksimale
miljøklasse for virksomheder i området er klasse 3
(ifølge klassifikationen i Håndbog om Miljø og
Planlægning). Der tillades varelevering i aften- og
natperioden til butikker. Det maksimale
bruttoetageareal for dagligvarebutikker er 5.000 m².
Området sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening og
gives mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Zonestatus Byzone

Planlagt zone Fastholdes som byzone.
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B% max 300 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 300
for området under et.

Max 12 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max
12 m fra terræn.

Opholdsarealbestemmelser Der fastsættes bestemmelser for rimelige,
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer. Der
skal sikres forud for parkeringsarealer, under hensyn
til etagearealets sammensætning mellem boliger og
forskellige former for erhverv. Parkeringen fastlægges
i overensstemmelse med kommunens
parkeringsregulativer.

Centerstøj 55 Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for
perioderne dag/aften/nat til: 

max 55/45/40 dB(A) uden for egen
grundgrænse i området,
max tilladte støj i naboerhvervsområder,
max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og
max 45/40/35 dB(A) for områder med lav
boligbebyggelse.

Jernbanestation I området skal der sikres areal til og
udfoldelsesmuligheder for jernbanestation og
beslægtede aktiviteter.

Bindinger

Byggeskik og bebyggelsesforhold Byggeskik og bebyggelsesforhold kan kun ændres
efter forudgående tilladelse fra Esbjerg Kommune.

El-jernbanedrift I områder langs jernbanetracé, hvor der planlægges
for eldrift, må der ikke planlægges for eller gives
tilladelse til at etablere forhold, der hindrer eller
vanskeliggør elektrificering af togdriften.

Hovedstiforbindelse Hovedstier betjener den overordnede gang- og
cykeltrafik. Hovedstier skal være fremkommelige og
være forbundet med det overordnede stinet.
Etablerede hovedstier sikres.

Reserveret jernbanetracé Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades
etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det iøvrigt ikke er
en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien.

Støj ved vejkant Inden for følgende støj-isolinje(r) må der ikke tillades

01-010-671 - Område mellem Banegård og Busterminal

Kommuneplan 2018-30 14 / 16



etableret støjfølsom anvendelse, med mindre det i
henhold til de til enhver tid gældende love,
vejledninger og lignende godtgøres, at
grænseværdierne med f.eks. støjdæmpende
foranstaltninger kan respekteres, og det i øvrigt ikke
er en belastning over for den tilladte aktivitet, der er
baggrund for støjisolinien:
Vejstøj på Lden 58 dB eller mere målt ved vejkant.

Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har
forsyningsselskaberne forsyningspligt til kollektiv
varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg
skal fastholdes som kulturmiljøer. Inden for
kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og
udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet
og på en måde så det bidrager til at fastholde,
forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere
information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan
for kulturmiljøer i Esbjerg Kommune.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis
det kan godtgøres, at det ikke påvirker landskabelige,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret jernbanetracé Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af
jernbanestrækninger til togdrift.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening V2 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved
ændret anvendelse til, eller ved bygge- og
anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom
eller følsom anvendelse meddeles tilladelse efter
jordforureningsloven. På V1 og V2 kortlagte
ejendomme, der er beliggende inden for Regionens
indsatsområder for grundvand eller overfladevand,
skal der ligeledes meddeles tilladelse efter
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jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.
Jordforurening områdeklassificering Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i

byzone, skal det vurderes, om området skal undtages
af områdeklassificeringen.

Kystnærhedszonen Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages
nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i
landzone, såfremt der er en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
kystnær lokalisering.
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Esbjerg Indre by, Cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade 
Lokalplan nr. 01-010-0023 
Kommuneplanændring nr. 2017.08 
Vedtaget den 17. juni 2019 

 
 
 
Esbjerg Byråd har den 17. juni 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 01-010-0023 med 
tilhørende Kommuneplanændring nr. 2017.08 til Kommuneplan 2018-30. 
 
Lokalplan og Kommuneplanændring har til formål: At sikre cykelstibro over banen i Es-
bjerg bymidte, som en del af den øst-vestgående supercykelstiforbindelse. At sikre mu-
lighed for at have bymidte-anvendelse i bygningen nord for banegården. At sikre at be-
byggelse og cykelstibro får en høj arkitektonisk kvalitet. 
 
 

Ændringer i forhold til forslaget 
Med vedtagelsen af planerne er der ændret følgende i forhold til det tidligere offentlig-
gjorte forslag:  
Der er sket tre mindre justeringer i lokalplanbestemmelserne på baggrund af bemærk-
ninger fra Banedanmark og DSB, heraf de to i afsnit 13 om Tilladelser i henhold til lokal-
planen og andre myndigheder. 

 
 

 



 
Retsvirkninger 
Lokalplanens retsvirkninger indtræder fra denne bekendtgørelses dato, hvorefter ejen-
domme inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstem-
melse med planens bestemmelser.  
 
 

Planen kan ses/erhverves her 
Lokalplanen, der er indberettet i PlanDK, er offentlig tilgængelig i Byggeservice, Plan, 
Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Planen kan også ses på internetadressen 
www.esbjergkommune.dk/planer 
 
Oplysning om planens vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt per-
soner, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsi-
gelse mod dette. 
 

Klagevejledning 
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål i henhold 
til Planlovens § 58 (lovbek. nr. 287 af 16. april 2018). Du kan klage over procedurer der 
ikke er overholdt eller manglende hjemmel til at træffe afgørelserne. Du kan ikke klage 
over planernes indhold. Planklagenævnet afgør sagen og kan bestemme, om projektet 
skal sættes i stå, mens klagen behandles. 
 
Klageberettiget er erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen, jf. Planlovens § 59. 
 
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage skriftligt til Planklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, www.naevneneshus.dk. Klageportalen fås også via 
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 skriftligt gennem Klageportalen til Esbjerg 
Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-
portalen, 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 Esbjerg Kommune. 
Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgø-
relse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 
60. 
 
Inden 6 måneder efter offentliggørelsen kan afgørelsen indbringes for domstolene, jf. 
Planlovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen el-
ler efter domstolens afgørelse. 
 
 
Annonce :  Kan ses på internetadressen www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/an-

noncer/planer  den 3. juli 2019.  
  

http://www.esbjergkommune.dk/planer

