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1 Indledning  

Esbjerg Kommune har igangsat arbejdet med forslag til Kommuneplan 2018-30. Planforsla-

get er en fuld revision af kommuneplanen. Omfang og fokus for revisionen er fastlagt i Plan-

strategi 2018-30, der er vedtaget af byrådet i 2015. 

Revisionen omfatter både hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplan-rammerne med 

særlig fokus på seks temaer:  

› Storbyliv og bymidter 

› Erhvervsliv 

› Åbent land 

› Infrastruktur 

› Turisme  

› Levende lokalsamfund  

 

Afsættet for de seks emner er byrådets Vision 2020 og Vækststrategi 2020 for Esbjerg Kom-

mune. 

Lov om miljøvurdering stiller krav om, at ændringer i eksisterende planer, der har væsentlig 

indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes. Miljøvurderingen skal omfatte de ændringer, der 

er foretaget i forhold til den gældende Kommuneplan 2014-26. 

Da der er tale om en fuld revision af kommuneplanen, er forslaget til Kommuneplan 2018-30 

omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 om miljøvurdering 

af planer og programmer af 10. december 2015). Kommuneplanen er omfattet af lovens § 3, 

stk. 1, nr. 1, og fastlægger samtidig rammer for anlægsprojekter anført i lovens bilag 4. Det 

indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. 

I denne miljørapport er der foretaget en miljømæssig vurdering af Esbjerg Kommuneplan 

2018-30.  

Vurderingen skal ifølge miljøvurderingsloven foretages på samme niveau som planen. En 

kommuneplan er i sin helhed meget overordnet og strategisk, hvorfor også miljøvurderingen 

generelt bliver overordnet og meget kvalitativ. En miljøvurdering på dette niveau og tids-

punkt vil kunne give et overblik over planens mulige miljøpåvirkninger, så der eventuelt kan 
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tilpasses og/eller iværksættes afbødende tiltag. Det vil dernæst løbende i den efterfølgende 

planlægning vurderes om de mere konkrete lokal- og sektorplaner med bl.a. arealdispositio-

ner og anvendelsesbestemmelser skal gennemgå en yderligere og mere dybtgående og 

kvantitativ miljøvurdering.  

Forslag til afværgeforanstaltninger og overvågning er indarbejdet som et separat kapitel til 

sidst i miljøvurderingen. 

1.1 Esbjerg Kommuneplan 2018-30 

Med den nye kommuneplan ændres der ikke i zoneforhold. Inden for planlægningen 

omfatter kommuneplanen følgende emner: 

1.1.1 Emner 

Centerområde 

Der er sket en større revision af Esbjergs centerstruktur, hvor bymidten er blevet udvi-

det, bydelscentrene fokuseret centralt i de enkelte bydele, mens lokalcentrene er blevet 

placeret centralt i lokalområderne. Der er i kapitlet angivet en række ændringer i ret-

ningslinjerne. Kapitlet er tilføjet en retningslinje om opholdsarealer. Derudover er af-

lastningscentret udvidet. Der arbejdes generelt med større butikker på alle niveauer. 

Rammeanvendelsen for havnecenter er blevet opdateret og muligheden for at placere 

bolig i tilknytning til virksomheder er taget ud af rammen. 

Boligområde 

Der er sket meget få ændringer i udformningen af kapitlet. Der er blevet tilføjet et en-

kelt nyt politisk mål om en alsidig befolkningssammensætning i hele kommune. Der er 

herudover sket to mindre tilføjelser om henholdsvis indpasning af boliger og helårsboli-

ger i retningslinjer, der i øvrigt er uændrede. 

Erhvervsområde 

Der er tilføjet to nye politiske målsætninger for erhvervsområder omhandlende vækst 

og samarbejde. Der er tilføjet fem nye retningslinjer til kapitlet. Alle øvrige retningslin-

jer fastholdes uden ændringer. De tilføjede retningslinjer falder inden for to temaer; let-

tere erhvervsområder langs primærveje, som sigter mod at skabe muligheder for fort-

sat erhvervsudvikling i lokalbyer og landsbyer og forureningsbelastende virksomheder 

som bl.a. skyldes ændring i planloven og skal sikre eksisterende eller planlagte forure-

ningsbelastende virksomheders eksistens og udfoldelsesmuligheder.  

Indenfor risikoområder er der er behov for at sikre areal til risikovirksomhed. Anvendel-

sen ændres fra udvidet anvendelse til en reservation. Der fastlægges en risiko-isolinje 

på 500 m omkring områder til risikoerhverv. Bindingen indføres for at sikre at risikoer-

hverv ikke begrænses af tilliggende områder med følsom anvendelse. Som følge af lov-

givningen tilføjes derudover en binding vedr. administrationszoner for risikovirksomhe-

der. 
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Offentligt område 

Der er ingen forandringer i kapitlets politiske mål og retningslinjer. Arealmæssigt er alle 

områder til de tekniske anlæg, som tidligere blev betegnet som offentlige områder, nu 

betegnet som områder til tekniske anlæg. 

Grønt område  

Grønt Danmarkskort er indarbejdet i kommuneplanen som følge af en planlovsændring. 

Der er sket en revision af de politiske mål med nye elementer så de i deres ordlyd 

stemmer overens med sektorens målsætninger. Intensivt udnyttede grønne arealer, 

hvor rekreation er det primære formål, indgår i de grønne rekreative områder, mens 

Grønt Danmarkskort rummer de arealer, hvor naturen prioriteres over øvrige interesser. 

På baggrund af den ændrede opdeling, er der sket markante ændringer af hvilke area-

ler, der er udlagt som grønne områder. Der er indføjet fem nye retningslinjer, der gæl-

der specifikt for Grønt Danmarkskort. Her fastlægges det overordnede formål med ud-

pegningen, og det sikres, at naturen her vægtes over øvrige interesser. 

Med udpegning af det Grønne Danmarkskort udgår kapitel om stilleområder. 

Jordbrugsområde 

Kapitlet om jordbrugsområder er blevet kraftigt beskåret. Det skyldes, at hovedparten 

af retningslinjerne er flyttet til et nyt sektororienteret kapitel kaldet primære erhverv. 

Kapitlets tre retningslinjer er overført fra det gældende kapitel om jordbrugsområder, 

men dog med nogen opdatering, der medvirker til at understrege kapitlets arealanven-

delseskarakter. Med planloven er mulighederne for anvendelsen af overflødiggjorte byg-

ninger udvidet og dette afspejles i kommuneplanen. 

Grønt Danmarkskort erstatter det tidligere naturnetværk, og der er derfor lavet en for-

nyet vurdering af, hvilke arealer, der nu eller i fremtiden kan få karakter af natur samt 

hvilke arealer, der skal sikres som landbrugsjord. Vurderingen har medført markante 

ændringer i hvilke arealer, der er udlagt som jordbrugsområde. 

Sommerhusområder 

Retningslinjen om sommerhusområder er blevet udvidet, så den nu indeholder bestem-

melser om nyudlæg, eksisterende sommerhusområder og ledige arealer i sommerhus-

områder.  

Der er stor opmærksomhed på de rekreative muligheder i områderne med fritidshuse 

ved Kammerslusen, Sneum Sluse og ved Sjelborgdalen og det understreges, at disse 

fritidshuse ikke er sommerhuse og ikke må ombygges eller udbygges til at fungere som 

sådanne. På den baggrund er retningslinjen om fritidshuse flyttet fra kapitlet om som-

merhusområder til kapitlet om kultur og fritid. 

Landsbyer og det åbne land 

Grønninger udgår som retningslinje, da arealerne er beskyttet mod bebyggelse idet de 

er udlagt som grønne rekreative områder eller Grønt Danmarkskort på kommunepla-

nens hovedstrukturkort. Der er tilføjet en selvstændig retningslinje for sigtelinjer, der 
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skal sikre at lange kig ind mod kirker og andre markante bygninger friholdes for ny be-

byggelse – især tekniske anlæg. De øvrige rettelser i retningslinjerne er sproglige rettel-

ser og sammenskrivninger af retningslinjer. 

Område til tekniske anlæg 

Områder til tekniske anlæg lægger areal til anvendelser fra mange forskellige sektorer. 

Dette kapitel er derfor organiseret med afsnit og retningslinjer, der henvender sig til 

disse forskellige sektorkapitler. De gældende områder til tekniske anlæg i det åbne land 

indgår ligeledes i områder til tekniske anlæg, hvorfor kapitlet Tekniske anlæg i det åbne 

land udgår. Der er sket ændring af bestemmelse for VVM-anlæg, der afløses af en gene-

rel reservation for alle VVM-pligtige projekter. Derudover er der indført en rammean-

vendelse for opholdsarealer og parkering i forbindelse med tekniske anlæg. 

1.1.2 Sektorer 

Inden for sektorerne omhandler kommuneplanen følgende emner:  

Natur 

Der er kommet ændringer i retningslinjerne og arealudpegninger på baggrund af de nye 

planlægningstemaer Grønt Danmarkskort, Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vade-

havet. Der er desuden tilføjet nye retningslinjer for særligt værdifuld natur, økologisk 

forbindelse og potentiel økologisk forbindelse. Bilag IV arter har fået deres egen ret-

ningslinje og der redegøres desuden tydeligere for beskyttelsen af arterne. Yderligere er 

det besluttet i den nye kommuneplan, at der skal udarbejdes en ny Naturkvalitetsplan.  

Kyst 

Kapitlet om kyst er udbygget på grundlag af Vision 2020 og målsætninger om tilgænge-

lighed, de unikke landskaber, synliggørelse af rekreative muligheder og lokalsamfunds-

udvikling. Der er blevet tilføjet en enkelt ny retningslinje om bevarelse af de særlige 

landskabstræk indenfor kystnærhedszonen. Ellers medfører målsætningerne fra Vision 

2020 ingen større forandringer i kapitlets retningslinjer. Derudover er tilføjet retnings-

linjer i tråd med den nye muligheder for etablering af udviklingsområder, hvor der kan 

ske byudvikling, der normalt ikke kan ske i kystnærhedszonen. Tillige er afsnittet om 

kystbeskyttelse flyttet til kapitlet om klimatilpasning.  

Landskab 

Der udtages retningslinjer, som ikke har vist sig anvendelige i planlægningen, og kapit-

lets retningslinjer er lagt sammen med dem om værdifulde geologiske områder.  

Geologi 

Retningslinjen Værdifulde geologiske områder er flyttet til kapitlet Landskab og kapitlet 

udgår. 
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Primær erhverv 

Retningslinjen for værdifulde landbrugsområder er udgået, mens retningslinjen for de 

særligt værdifulde landbrugsområder er tilpasset, så den fremover rummer en del af de 

arealer, der før var værdifulde landbrugsområder. De særligt værdifulde landbrugsom-

råder er udvidet med den del af Natura 2000-områderne i marsken, der ikke er omfat-

tet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur eller lavbundsudpegning. Der er 

tale om en justering på 1600 ha, der er afstedkommet af et ønske fra landbruget. Der 

er ligeledes fastlagt nye retningslinjer til sikring af gartneri- og dambrugserhvervene. 

Klimatilpasning 

Klimatilpasningskapitlet har fået tilført de afsnit fra det hidtidige kystkapitel, som om-

handler kystbeskyttelse. Retningslinjen om kortlægning af spildevandsanlæg er udgået, 

fordi retningslinjens tekst om udarbejdelse af oversvømmelseskort for spildevandsanlæg 

er opfyldt. 

Råstoffer 

Nyt i kapitlet er begrebet råstofgravenes efterfølgende udviklingspotentiale, som er et 

begreb, der dækker de muligheder, der måtte være for efterfølgende at benytte gra-

vene til andre formål.  

Jordforurening 

Kapitlet står stort set uforandret, når her ses bort fra mindre ændringer i to retningslin-

jer. Den ene, retningslinjen om forureningskortlagte arealer, har fået tilføjet en kobling 

fra retningslinjen til rammedelen, mens den anden tilføjelse henleder opmærksomheden 

på, at områdeklassificeret jord skal håndteres på en særlig måde, hvis der er tale om 

særligt følsom eller følsom anvendelse. 

Affald og spildevand 

På baggrund af den klimatilpasningsplan og spildevandsplan der er udarbejdet siden 

sidste kommuneplan, er der tilføjet en retningslinje om nedsivning og rekreativ anven-

delse af regnvand og en retningslinje om separatkloakering. Der er sket en sproglig til-

retning af det politiske mål om genanvendeligt affald, så det tydeligt fremgår, at genan-

vendelse har førsteprioritet frem for anden nyttiggørelse. 

Vand 

I de to seneste kommuneplaner for Esbjerg Kommune har der ikke været noget kapitel 

om vand, hvilket skyldes at man har ønsket at vente til der forelå en større afklaring 

omkring vandområdeplanerne. Kapitlet er derfor nyt i kommuneplanen. Kapitlet om-

handler grundvand, overfladevand og kystvande. 

Støj 

Kapitlet fremstår stort set uforandret men er tilføjet retningslinjer vedrørende vejstøj. 

Derudover er tilføjet støj-isolinjer omkring Forsvarets øvelsesområde, der angiver areal, 

der ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse. Der er derudover tale om mindre ret-

telser i retningslinjerne. Stilleområder er udgået som omtalt i afsnit 6.1. 
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Bæredygtighed 

Kapitlet er opdelt således at klimatilpasning behandles særskilt. De hidtidige retningslin-

jer om CO2 reduktion samt miljø og Corporate Social Responsibility er erstattet af tre 

retningslinjer, der omhandler bæredygtige boligområder, grønnere transportformer og 

viden om energi. 

Forsyning 

Vindmøller ønskes placeret på havet, hvorfor stort set alle placeringer til landbaserede 

vindmølleanlæg udgår i kommuneplanen. Derudover er der strukturelle ændringer i ka-

pitlet således at alle forsyningsanlæg nu indgår i kapitlet (defineret ved vandværk, var-

meværk, forbrændingsanlæg, affaldsforbrændingsanlæg, naturgas- og biogasanlæg, 

højspændingsanlæg, master mv.). Der er udarbejdet to nye retningslinjer om vindmøl-

ler i forhold til adgangsveje og definitionen af vindmøller. Desuden er placeringen af sol-

energianlæg, rensningsanlæg, deponeringsanlæg mv. beskrevet.  

Forsvaret 

Efter ønske fra Forsvaret fjernes Forsvarets olieledning fra kommuneplanens bindings-

kort af sikkerhedsmæssige årsager. Olieledningen er tinglyst på de relevante matrikler. 

To retningslinjer slettes. Det gælder dels retningslinjen om naturområder på Forsvarets 

området og dels retningslinjen om oprydningen efter Forsvarets ophør af brug af et 

areal. Støj-isolinjer er tilføjet omkring forsvarets øvelsesområde som beskrevet i afsnit-

tet om støj ovenfor. 

Transport og mobilitet 

Infrastruktur er et væsentligt indsatsområde både i Vision 2020, i Vækststrategi 2020 

og i storbyregionssamarbejdet. Som følge deraf er kapitlets retningslinjer med nye ret-

ningsorienterede formuleringer koblet mere direkte op på de politiske mål end de var i 

Kommuneplan 2014-26. Retningslinjer om fyrlinjer og lufthavnens hindringsplan er flyt-

tet hertil fra "tekniske anlæg i det åbne land", særtransportruter har fået en kortmarke-

ring og indgår nu i kommuneplanen som en binding og retningslinjen om parkeringsli-

censer er ikke længere aktuel. 

Kultur og fritid 

Der er tilføjet to nye retningslinjer til kapitlet. Det er idrætsanlæg i det åbne land, der 

omhandler de lidt større anlæg, og friluftsfaciliteter i det åbne land, der handler om 

ganske små anlæg til rekreative formål. De større anlæg er kortmarkeret – det er de 

mindre ikke. Tre retningslinjer er flyttet til kapitlet fra andre kapitler. Retningslinjen om 

kulturhuse er omdøbt til lokale mødesteder. Retningslinjen om Esbjerg Strand er sløjfet, 

da projektet er under realisering. 

Bevaring 

Registreringen af kommunens kulturmiljøer har skærpet blikket for betydningen af hel-

heden i en bebyggelse. Registreringen har gjort landsby- og mellembyplanerne overflø-

dige i en bevaringsmæssig sammenhæng, hvorfor retningslinjen om disse er flyttet til et 

andet kapitel. Retningslinjen om Exner-fredning er som følge af et lovkrav flyttet fra be-

varingskapitlet og til naturkapitlet i retningslinjen om fredninger. Kulturlevn har skiftet 
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navn til Kulturarvsarealer, efter ønske fra Sydvestjyske Museers arkæologer, og er ble-

vet kortmarkerede, fordi de tilgængelige data findes og Esbjerg Kommune ønsker at 

gøre disse data synlige for brugerne. 

Turisme 

Der er ikke sket nogle større forandringer i kapitlet. Der er primært tale om opdatering 

og tilretning af eksisterende retningslinjer i forhold til politiske mål og tilføjelse og fjer-

nelse af enkelte retningslinjer. Revisionen omfatter ligeledes en opdatering af de sam-

menhængende turistpolitiske overvejelser. Ved opdateringen er nøgletallene trukket ud 

af kapitlet, men konklusionerne og de turistpolitiske indsatsområder er uforandrede. 

Uddannelse, undervisning og dagtilbud 

Der er sket en opdatering af de politiske mål i dette kapitel for at imødekomme de for-

mulerede mål for Esbjergs udvikling på området frem til 2020. Der er fulgt op med en 

ny retningslinje om samarbejde på uddannelsesområdet, samt tilføjet ønske om overve-

jelser af trafikbetjening i reservationer for skoletilbud og dagtilbud (tidl. kaldet hhv. 

skole og daginstitution).  

Socialt tilbud 

De politiske mål har fået tilføjet et enkelt udsagn fra Vision 2020 om at skabe sammen-

hæng og smidige overgange mellem kommunens tilbud. Udover et par sproglige rettel-

ser og tilføjelser til retningslinjerne er der ikke sket andre forandringer i kapitlet. 

Sundhed og omsorg 

Kapitlet fremstår stort set uforandret, men er dog i samarbejde med sektoren blevet 

opdateret. Der er med det politiske mål og retningslinjen om medborgerskab skabt en 

direkte sammenhæng til Vision 2020. 
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2 Ikke-teknisk resume 

Esbjerg Kommune har udarbejdet en ny kommuneplan. Den nye kommuneplan indeholder 

flere nye retningslinjer med ændringer i forhold til det gældende plangrundlag (Esbjerg Kom-

muneplan 2014-26). Miljøvurderingen forholder sig til ændringerne i plangrundlaget, som 

den nye kommuneplan medfører.  

Kommuneplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der 

skal udarbejdes en miljøvurdering.  

Miljøvurderingen belyser de sandsynlige miljøpåvirkninger af ændringerne, som kommune-

planen muliggør. Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i 

høring hos berørte myndigheder, se bilag A. Der er ikke modtaget høringssvar i forbindelse 

med høringen. I det videre arbejde med miljøvurderingen er følgende miljøfaktorer blevet 

udpeget, som de der kan berøres væsentligt af kommuneplanen. 

› Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

› Befolkningen og menneskers sundhed 

› Vand 

› Klima 

› Ressourcer og energi 

› Landskab 

› Kulturarv 

2.1 Vurdering af påvirkningerne  

Når Esbjerg Kommuneplan 2018-30 er vedtaget endeligt, kan følgende miljøpåvirkninger for-

ventes: 

Biologisk mangfoldighed, flora og fauna:  

Kommuneplanen vil have en positiv betydning for biologisk mangfoldighed, bl.a. ved plan-

lægningstemaerne indenfor Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet. Kommune-

planens fokus herpå vil styrke bevaringen af naturkvaliteterne og oplevelsesmulighederne i 

Vadehavet. Ligeledes vil retningslinjerne indenfor § 3 beskyttede vandløb og bilag IV arter 

stille højere krav til planlægningen, og dermed sætte fokus på beskyttelse af disse. 

Befolkningen og menneskers sundhed: 

Udpegningen af bynære grønne rekreative områder vil være med til at styrke adgang til re-

kreative arealer. Dette vil gavne befolkningen ved at have adgang til bynære og veludviklede 

rekreative og grønne områder. 

Ved kommuneplanen vil der åbnes op for mulighed for, at der kan etableres kystsikring på 

områder, hvor nærliggende boliger kan have været udsat for erosion ved stormflod. Derved 

vil de kystnære boliger kunne sikres bedre. 
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Vand:  

Der er tilføjet en retningslinje omkring separatkloakering. Det vil betyde, at der på sigt vil 

blive separatkloakeret. På den måde separeres regnvand og spildevand. Ved at mindske be-

lastning af kloaksystemet, mindskes risikoen samtidig for oversvømmelser fra kloakker un-

der kraftige regnhændelser. Det medfører forbedret mulighed for at reducere utilsigtede 

overløb fra kloaknettet. På den måde kan der være positiv indvirkning på befolkningen og 

menneskers sundhed samt ved recipienter, der vil belastes med overløb af urenset spilde-

vand.  

Klima: 

Kommuneplanen er vurderet at have en positiv effekt på klima, da retningslinjer om både 

separatkloakering og lokal nedsivning på sigt at kunne medføre positive virkninger på klima. 

Ressourcer og energi: 

De tre fokusområder (bæredygtig byggeri, viden om energi og grøn transport) er ikke udar-

bejdet som deciderede retningslinjer, men snarere som mål for den kommende planlægning. 

Da målsætningerne ikke er mere konkrete eller bindende i forhold til planlægningen kan der 

på nuværende tidspunkt ikke konkluderes i hvilket omfang målsætningerne vil betyde for 

energiforbruget. Hvis målsætninger implementeres effektivt i den kommende planlægning, 

vil der potentielt være gavnlige effekter i forbruget af ressourcer og energi. 

Landskab: 

Ændringer i kommuneplan i forhold råstofområder og vindmølleområde vil have en mindre 

påvirkning på landskab. Ved fjernelse af vindmølleområder vil den potentielle påvirkning på 

landskabet udgå og ved rekreativ udnyttelse af råstofgrave vil der kunne ændres i områdets 

udseende fra råstofindvindingsområde til f.eks. naturområde. 

 

 

Kulturarv:  

Der er siden sidste kommuneplan foretaget et stort arbejde med at udpege kulturmil-

jøer i kommunen. Udpegning af kulturmiljøer kan være med til at bevare områder med 

kulturhistorisk interesse og virke som redskab til den fremtidige planlægning af området 

og illustrere afgrænsningen af kulturmiljøerne. 

Udpegningen af kulturmiljøer kan derved sikre de landskabelig og/eller kulturhistoriske 

sammenhænge, som landskabet er udpeget på baggrund af ved at illustrere afgræns-

ningen.  
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2.2 Overvågning 

Miljøvurdering af Kommuneplan 2018-30 har vist at der ikke vil være behov, for at opstille et 

selvstændigt overvågningsprogram for nogle af de identificerede miljøpåvirkninger. 
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3 Lovgrundlag og proces for miljøvurdering 

Kommuneplan 2018-30 er omfattet af kravet om miljøvurdering i Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 1. Miljøvurderingen vil blive gennemført 

efter de fem trin som ses på Figur 1. 

 

Figur 1 Miljøvurderingsprocessens fem trin 

3.1 Tilgang og metode i miljøvurderingen 

Miljøvurderingens første del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, 

planforslagene forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de udpegede miljøfaktorer, 

som er identificeret i afgrænsningsrapporten. I afsnittet nedenfor er kriterier, indikatorer og 

datagrundlag, som vil blive anvendt i miljøvurderingen, beskrevet. 

Miljøvurderingens anden del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt planerne antages at 

fremme eller udgøre en hindring for realisering af miljømålsætninger, som er fastlagt i pla-

ner/strategier vedtaget lokalt, regionalt eller nationalt. 
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3.1.1 Afgrænsning, vurdering og kriterier 

I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket af gennem-

førelsen af planenernes tiltag, identificeret og fastlagt. Afgrænsningsrapporten blev sendt i 

høring hos berørte myndigheder, der fik mulighed for at kommentere forslaget til afgræns-

ningen af miljøvurderingen. De hørte myndigheder og høringsparter ses af bilag A. 

Høringen gav også mulighed for, at stille forslag til miljøforhold, der burde belyses og vurde-

res i miljøvurderingen og forslag til alternative løsninger, der også burde indgå i miljøvurde-

ringen. 

 

Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med høringen.  

I Tabel 1 angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen af de sandsyn-

lige miljøpåvirkninger for hver af de relevante miljøfaktorer. 

Tabel 1 Vurderingskriterier, indikatorer og databehov 

Miljøfaktorer   Retningslinjer, der kan have 

indvirkning på miljøfaktoren 

Indikatorer Databehov 

Biologisk 

mangfoldighed, 
fauna og flora   

› Naturkvalitetsplan 

 

› Grønt danmarkskort 

 

 

› Nationalpark Vadehavet og 

Verdensarv Vadehavet 

› Bilag IV-arter 

 

› Udpegning af 1600 ha sær-

lig værdifuld landbrugsjord i 

Natura 2000 

› Anvendelse af råstofgrave 

til andre formål 

 

› Forbedrede muligheder for ud-

vikling af naturområder 

› Udpegning af arealer med na-

turhensyn som det primære for-

mål 

› Styrke muligheden for bevaring 

af natur og bedre vilkår 

› Styrke viden af bilag IV-arter til 

bedre beskyttelse 

› Forringelse af mulighed for at 

anvende arealet til naturforbed-

ringer.  

› Mulighed for nye naturområder 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

 

 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

 

 

Kvalitativ og 

kvalitativ 

Befolkningens 
sundhed og le-
vevilkår 

› Grønne områder 

 

› Kystbeskyttelse 

 

› Separatkloakering 

 

 

› Erhverv, herunder risikoom-

råder 

› Bedre adgang til rekreative are-

aler 

› Forbedrede levevilkår/sikring af 

bolig 

› Bedre levevilkår i boligområder 

ved mindsket oversvømmelses-

risiko 

› Udpegning af konsekvensområ-

der mv.  

Kvalitativ og 

kvantitativ 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

 

 

Kvalitativ 

Vand › Overfladevand, grundvand 

og kystvande 

› Separatkloakering 

› Reduktion af forurening til reci-

pienter 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 
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› Sikrer bedre rensning af spilde-

vand 

Klima › Separatkloakering 

› Lokal nedsivning af regn-

vand og LAR-løsninger 

› Reduktion af oversvømmelsesri-

siko 

› Mindske belastning af kloaksy-

stemer, vandløb og naturområ-

der ved skybrud 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

Ressourcer og 
energi 

› Vindmøller (se også Land-

skab) 

› Flere energivenlige tiltag 

› Udfasning af kulbaseret energi 

– mere vedvarende energi 

› Nedbringelse af CO₂  

› Bedre forhold for cykeltransport 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

Kvalitativ 

Landskab  › Flytning af vindmøller fra 

landområder til havs 

› Potentiel landskabelig påvirk-

ning fra vindmøller udgår 

Kvalitativ og 

kvantitativ 

Kulturarv › Udpegning af kulturmiljøer › Bedre bevaring af områder og 

bygninger med særlig kulturhi-

storisk interesse 

Kvalitativ 

3.1.2 Statslige interesser i kommuneplanlægningen 

Erhvervs- og Vækstministeriets "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 

- 2017" beskriver de rammer og krav, som kommuneplanen skal respektere. Af særlig rele-

vans for de ovenstående emner er: 

 

Biologisk mangfoldighed:  

› I kommuneplanlægningen skal der tages højde for naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttel-

seslinjer. De særligt beskyttede landskabselementer og de beskyttede arealer bør kun inddrages 

undtagelsesvist. 

Befolkningens sundhed og levevilkår (indenfor grønne områder/kyst/erhvervsområder/støj): 

› Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af drifts-

bygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug. 

› Der må ikke inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at dække det forventede 

behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende planperiode (12 år), og arealforbruget til 

disse formål skal begrænses. 

› Byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske indefra og ud. 

› Byvækst skal ske i byzone, og muligheder for byomdannelse og fortætning af allerede udlagte area-

ler skal undersøges, inden der inddrages nye arealer til byvækst. 

› Kommuneplanens retningslinjer for landzoneadministrationen skal sikre, at spredt bebyggelse til 

boliger og erhverv m.v. i det åbne land undgås. 

› Mulighederne for byggeri ved landsbyer i landzone skal angives ved at af grænse landsbyerne på 

kort og fastsætte bestemmelser for byggeri mv. i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. 
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› Byer, hvor der sker byvækst, skal udpeges i kommuneplanen (bymønster), og udpegningerne skal 

ske på baggrund af samlede overvejelser om udnyttelse af allerede foretagne investeringer i eksiste-

rende infrastruktur og offentlig service, forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur samt lokalise-

ringen af arbejdspladser, indkøbsmuligheder mv. 

› Udlæg af nye erhvervsarealer langs motorveje skal begrænses. Udlæg følger de almindelige prin-

cipper om indefra og ud, og de udlagte arealer skal reserveres til transporttunge virksomheder, som 

pga. behov for godstransport har behov for en nærhed til de overordnede veje. 

› Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af trafikanlæg. Retningslinjerne 

skal såvel omfatte kommunens egne trafikanlæg som statslige trafikanlæg inden for kommunens 

område samt udbygningsmålene herfor. Arealreservationer til infrastruktur skal indtegnes på kom-

muneplanens kortbilag. 

› Risikoen for større uheld fra risikovirksomheder skal inddrages i planlægningen forud for fastlæg-

gelse af bestemmelser for arealanvendelse i kommuneplanen, hvis arealet ligger inden for 500 m el-

ler i en længere nærmere fastsat afstand fra en risikovirksomhed. 

› Planlægning af anvendelsen af omkringliggende områder skal ske under hensyntagen til virksomhe-

der med særlige beliggenhedskrav og risikovirksomheders særlige behov. Kommuneplanen skal 

derudover indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvortil der af 

hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. 

› Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede arealer ikke udlægges 

til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Udlæg af 

støjbelastede områder til boliger, rekreative formål eller andre støjfølsomme arealanvendelser, for-

udsætter, at der samtidigt planlægges for afskærmningsforanstaltninger m.v., der sikrer den fremti-

dige anvendelse mod støjgener. 

Vand  

› Områder med særlige drikkevandsinteresser, følsomme indvindingsområder og indvindingsoplande til 

almene vandforsyninger uden for OSD skal som hovedregel friholdes for byvækst og ændringer i are-

alanvendelsen til mere grundvandsbelastende aktiviteter. – bemærk dog: Styrelsen for Vand- og Na-

turforvaltning (SVANA) vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for OSD og indvin-

dingsoplande (Miljøministeriet, december 2016). 

Klima 

› Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til friholdelse af arealer for ny bebyggelse eller etable-

ring af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse, når arealet er i væsentlig risiko for over-

svømmelse. 

Landskab 

› Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer til sikring af bevaringsværdige landskaber, som 

friholder dem for byggeri og anlæg. 

Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer til sikring af større, sammenhængende landska-

ber, som friholder dem for større byggerier og tekniske anlæg, der slører landskabssammenhæn-

gene eller har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne. Bevarings-

værdige Landskaber, herunder større sammenhængende landskaber, skal som udgangspunkt ikke 

reduceres. 



 

 

     
 20  MILJØVURDERING AF ESBJERG KOMMUNEPLAN 2018-30 

 C:\Users\lbhn\Desktop\PROJEKTER\Miljøvurdering af Esbjerg Kommuneplan 2018-30_final med tilretning under vurdering.docx 

4 Miljøstatus 

Esbjerg Kommunes areal udgør ca. 79.500 ha (Danmarks Statistik 2017) og ligger vestlige 

del af Jylland med kommunegrænser til Varde, Vejen, Tønder og Haderslev kommuner. Des-

uden findes Fanø Kommune vest for Esbjerg Kommune.  

Kommunen har i 2017 115.905 indbyggere (Danmarks statistik). Esbjerg er den største by, 

hvor næst største bysamfund i kommunen er Ribe og Bramming med udpegede bymidter. 

De øvrige byområder er Tjæreborg, Gørding, Gredstedbro, Egebæk, Store Darum og Grims-

trup. Der er udpeget sommerhusområder nord for Hjerting, i Sædding og på Mandø. Områ-

derne se på Figur 2. Der er udpeget områder til rekreation og fritidsformål, hvor de største 

findes omkring Ribe, Bramming, Endrup, Tjæreborg, Esbjerg og ved Marbæk Plantage ud 

mod Ho bugt.  

I kommunen er der udpeget områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvoraf 

den største del af disse findes ved Esbjerg Havn. De største erhvervsområder i kommunen er 

udpeget omkring Esbjerg Havn og omkring Kjersing, den nordlige del af Ribe og i Bramming.  
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Figur 2 Kommuneplanrammer for sommerhusområder, rekreative områder og erhvervsområder i 

Esbjerg Kommune 

Det åbne land rummer væsentlige natur-, kultur-, og landskabelige værdier, hvoraf Vadeha-

vet og Marsken udgør de væsentligste. Den danske del af Vadehavet er blevet optaget på 

UNESCOs verdensarvsliste i 2014. Vadehavet er strækker sig fra Blåvandshug i Danmark til 

Den Helder i det nordvestlige Holland.  

Der er udpeget to større Natura 2000 områder i Esbjerg Kommune. Det ene er "Vadehavet 

med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde" og det andet er "Ribe Holme og enge med 

Kongeåens udløb". Desuden er åerne Konge å og Sneum Å udpeget som Natura 2000-områ-

der. Områderne ses på Figur 3. 

Landskabet i Esbjerg Kommune er udpræget fladt. En væsentlig del af kommunen især den 

sydvestlige del omkring Ribe Enge og Marsken er udpeget som bevaringsværdigt landskab. 

Der er desuden udpeget økologiske forbindelser, hvor en væsentlig del af disse forløber sig 

langs å-systemerne og plantagerne i kommunen.  



 

 

     
 22  MILJØVURDERING AF ESBJERG KOMMUNEPLAN 2018-30 

 C:\Users\lbhn\Desktop\PROJEKTER\Miljøvurdering af Esbjerg Kommuneplan 2018-30_final med tilretning under vurdering.docx 

 

Figur 3 Natura 2000, bevaringsværdige landskaber, økologisk forbindelse og Nationalpark Vade-

havet i og omkring Esbjerg Kommune 
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4.1 0-alternativ 

0-alternativet er i denne sammenhæng fastlagt som den udvikling, der kan forventes, hvis 

de planmæssige initiativer beskrevet i forslaget til kommuneplan 2018-30 for Esbjerg Kom-

mune, ikke gennemføres. En videreførelse af de hidtidige kommuneplanrammer vil betyde, 

at der bl.a. ikke ændres i forenklingen af planens retningslinjer, opdatering af rammerne i 

forhold til den nye planlov, reduktion af udpegede vindmølleområder eller etablering af buf-

ferzoner (isolinjer) i forhold til støjende eller risikobetonede aktiviteter/erhverv. Se kortbilag 

i bilag B for kommuneplan 2014-26. 

0-alternativet udgør samtidig sammenligningsgrundlaget for miljøvurderingen. Ændringerne i 

forslag til kommuneplan 2018-30 holdes således op mod den gældende kommuneplans ret-

ningslinjer og indhold. 

Der er ikke opstillet og udarbejdet forslag til alternativer til de foreslåede retningslinjer og 

rammer, der fremgår af forslaget til kommuneplan 2018-30. Der er i det løbende arbejde 

med at tilvejebringe kommuneplan 2018-30 gennemført justeringer og tilpasninger af ret-

ningslinjer og rammer med henblik på at optimere planforslagets miljømæssige indvirknin-

ger. De forskellige forslag til miljøoptimering foreligger ikke beskrevet som formelle alterna-

tiver til forslag til kommuneplan 2018-30. 
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5 Miljøvurdering 

I det følgende afsnit beskrives de sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet i forhold til 

de enkelte miljøfaktorer som følge af en endeligt vedtagelse af Esbjerg Kommuneplan 2018-

30.  

Vurderingen af indvirkninger på de enkelte miljøfaktorer er gennemført på baggrund af til-

gængelig viden om indvirkningerne af de i planernes forudsatte aktiviteter. 

5.1 Vurdering af de enkelte miljøfaktorer 

5.1.1 Biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

Naturområder 

Esbjerg Kommuneplan 2018-30 lægger op til, at der skal udarbejdes en ny Naturkvalitets-

plan, som skal afløse Ribe Amts Naturkvalitetsplan. Naturplanlægning er et redskab til at re-

gistrere § 3-områder og andre naturområder og vurdere naturens tilstand. En fornyet plan 

målrettet Esbjerg Kommune kan være med til at styrke indsatsen for bevaring af naturvær-

dier i kommunen. Med en ny naturkvalitetsplan vil der også være bedre mulighed for ar sam-

mentænke varetagelsen af natur med andre emner i den kommunale planlægning.  

Kommuneplanen kommer i sig selv ikke til at ændre noget i forhold til naturkvalitetsplanlæg-

ningen, men det besluttes i den, at der skal udarbejdes en ny naturkvalitetsplan.  

I den reviderede planlov er der krav om, at kommunerne skal udpege områder til grønt dan-

markskort. Den nye kommuneplan 2018-30 har derfor indført Grønt danmarkskort som plan-

lægningstema. Kapitlet har fået tilføjet tre nye retningslinjer for henholdsvis særligt værdi-

fuld natur, økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse. Stilleområder er desuden 

udpeget i grønt danmarkskort. I disse områder vil naturkvaliteterne prioriteres højere over 

øvrige interesser. Det betyder, at man inden for disse områder begrænser anden arealan-

vendelse og udnyttelse af områderne til fordel for udvikling af natur. Dette vil bidrage til, at 

øge andelen af naturområder og kvaliteten af dem samt sammenhængen mellem dem. Es-

bjerg Kommune har desuden som målsætning, at koncentrere naturplejeindsatsen inden for 

områder, som er udpeget i det grønne danmarkskort. Desuden vil det grønne danmarkskort 

være med til at sikre en bedre naturforvaltning på tværs af kommunegrænserne.  

Beskyttelsen af Vadehavet er samlet i et nyt underafsnit, der rummer de to planlægningste-

maer Nationalpark Vadehavet og Verdensarv Vadehavet. De nye retningslinjer skal sikre na-

tionalparkens interesser i forhold til den øvrige planlægning. Nationalparken og Vadehavet 

Verdensarv (UNESCO) har samme afgrænsning, men dækker kun den danske del. Udpegnin-

gen af begge planlægningstemaer vil styrke bevaringen af naturkvaliteterne og oplevelses-

mulighederne der er i Vadehavet. Vadehavet som verdensarv medfører ikke en egentlig be-

skyttelse, da dette i forvejen er reguleret af anden lovgivning og nu også som nationalpark. 
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Derimod kan udpegningen være med til at styrke formidlingen og kendskabet til naturkvali-

teterne. Med udpegningen følger også en forpligtelse i forhold til bevaring af områderne. Der 

er derfor vurderet at kommuneplanen vil have en overordnet positiv effekt på naturområder. 

Bilag IV-arter 

I den nye kommuneplan er der indarbejdet en retningslinje om Bilag IV-arter da der har vist 

sig et behov for en mere direkte indsats for beskyttelse af arterne både inden og uden for 

Natura 2000-områder. Der kan kun meddeles tilladelse eller dispensation til projekter eller 

gennemføres planlægning, hvor det ikke kan skade yngle- eller rasteområder for de arter, 

der er listet på habitatdirektivets bilag IV.  

Dette vil gavne bilag IV-arterne i kommunen. Det vil stille krav til undersøgelser ved bl.a. 

fældning af træer (flagermus), sløjfning af vandhuller (padder) eller fjernelse/påvirkning af 

andre (potentielle) levesteder. Kravet har hele tiden været gældende fra habitatdirektivet, 

men er nu også indarbejdet som retningslinje i kommuneplanen. Kravet fra kommuneplanen 

er dog uden udtagelser. Ifølge habitatdirektivet kan forbuddet endnu betragtes overholdt, 

hvis yngle- og rasteområder og bestande opretholdes som hidtil og den økologiske funktio-

nalitet af områderne overholdes. Indførelse af retningslinjen vil derfor stille strengere krav til 

opretholdelse af levesteder og forstyrrelser af disse, og derved også stille højere krav til 

planlægningen.  

Natura 2000 

I den nye kommuneplan er der udpeget 1600 ha særligt værdifuld landbrugsjord i den del af 

Natura 2000-områderne i marsken, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som 

beskyttet natur eller lavbundsudpegning. Udpegningen betyder, at arealanvendelsen af land-

brugsjorden sikres mod unødig inddragelse til anden anvendelse. Udpegningen medfører in-

gen umiddelbare ændringer for området. Den betyder dog, at der ikke kan udpeges anden 

arealanvendelse inden for dette areal som for eksempel natur. Derfor kommer området ikke 

til at tjene en større værdi af Natura 2000-området i forhold til bevaring af gunstig beva-

ringsstatus for de udpegede arter og naturtyper.  

Råstofgrave 

Kommuneplanen rummer mulighed for at anvende tidligere råstofgrave som naturområder. 

Med denne retningslinje dannes der mulighed for, at skabe nye naturområder i råstofgra-

vene. Råstofgravene kan potentielt give mulighed for interessante naturområder, da de øver-

ste jordlag er bortgravet, hvor der ellers kan have været gødet i forbindelse medlandbrugs-

drift.  

Desuden kan der være mulighed for, at skabe nogle plantesamfund med varieret karakter 

grundet terrænændringer. Potentialet for den kommende natur vil afhænge af, hvordan det 

færdigudnyttede råstofområde ser ud, hvor det findes, jordbundstype, efterbehandling m.m.   
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5.1.2 Befolkningen og menneskers sundhed 

Grønne områder 

I Kommuneplan 2018-30 udpeges som noget nyt grønne rekreative områder og det Grønne 

Danmarks kort som alle kommuner skal udpege i Kommuneplan 2017 og frem jf. planlovsre-

visionen. 

Grønne rekreative områder består af Grønne rekreative områder (Bynære skove, offentligt 

tilgængelige kvartersparker og pladser, bydelsparker og pladser samt byparker og pladser), 

kolonihaver, kirkegårde og Campingpladser. Grønt danmarkskort består af særlig værdifuld 

natur, økologisk forbindelse, potentielt naturområde og potentiel økologisk forbindelse. Se 

udpegningerne på kortbilag C. 

Udpegningen af grønne rekreative områder består i høj grad af eksisterende udpegninger af 

rekreative områder, men sammenlægges nu som et lag med fælles retningslinjer. Det 

grønne danmarkskort er udelukkende eksisterende udpegninger af grønne og potentielt 

grønne områder i kommuneplanen, hvor der nu er udarbejdet fælles retningslinjer for.  

Udpegningen af bynære grønne rekreative områder vil være med til at styrke adgang til re-

kreative arealer. Ligeledes vil udpegningen være med til, at lave en klarere opdeling af bolig, 

erhvervs- og centerområder. Udpegningen og retningslinjerne for dette betyder, at de rekre-

ative muligheder og faciliteter inden for områderne på sigt styrkes bedre. Dette vil gavne be-

folkningen ved at have adgang til bynære og veludviklede rekreative og grønne områder.  

Kystbeskyttelse 

Der er tilføjet en enkelt retningslinje om bevarelse af de særlige landskabstræk inden for 

kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen er i forvejen beskyttet af planlovens bestemmelser 

omkring byggeri inden for zonen. Den nye retningslinje går på, at udviklingsområder, områ-

der inden for kystnærhedszonen og den kystnære del af byen skal friholdes for byggeri, an-

lægsarbejder eller større beplantninger, der forringer kystens landskabelige, kulturhistoriske 

og naturmæssige værdi. Der kan desuden etableres kystbeskyttelse og klimasikring. Sidst-

nævnte vil betyde, at der åbnes mulighed for, at der kan etableres kystsikring på områder, 

hvor nærliggende boliger kan have været udsat for erosion ved stormflod. På den måde kan 

de kystnære boliger sikres mod erosion af kysten og dermed være med til at sikre boligerne.  

Separatkloakering 

Der er tilføjet en retningslinje omkring separatkloakering. Det vil betyde, at der på sigt vil 

blive separatkloakeret. På den måde separeres regnvand og spildevand. 

Separatkloakering og spildevandskloakering vil mindske risikoen for overbelastning af kloak-

systemer ved ekstreme regnhændelser. Ved at mindske belastning af kloaksystemet, mind-

skes risikoen samtidig for oversvømmelser fra kloakker under kraftige regnhændelser. Det 

medfører forbedret mulighed for at reducere uhygiejniske forhold og sundhedsrisiko forbun-

det med oversvømmelser fra kloaknettet – både i ejendomme, der udsættes for oversvøm-

melser, og recipienter, der belastes med overløb af urenset spildevand. På den måde kan der 

være positiv indvirkning på befolkningen og menneskers sundhed.  
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Udpegning af erhvervsområder  

Ændringerne indenfor center – og erhvervsområder sker dels som følge af planlovens nye 

muligheder men en del tilpasninger sker dels med tanke på at tydeliggøre og forenkle anven-

delsesmulighederne samt at forebygge potentielle miljøkonflikter, som f.eks. ved fjernelsen 

af mulighed for nye boliger i tilknytning til havnevirksomhed eller ved ny specifik ramme for 

erhverv i kl. 3-5 med særlig pladskrævende varegrupper. 

De mindre tilpasninger i form af områdeafgrænsninger samt mindre justeringer af detailhan-

delsarealer og butiksstørrelser vurderes at have hverken enkeltvis eller samlet at have væ-

sentlige overoverordnede effekter. 

 

Arealer, hvor der før har været mulighed for risikoerhverv, sikres, med den noget stærkere 

formulering i retningslinjen, nu til risikoerhverv med en risiko-isolinje på 500 m omkring om-

råderne. Den nye retningslinje om administrationszoner for risikovirksomheder sikrer på 

samme måde eksisterende virksomheder med en 500 m zone om den enkelte virksomhed. 

Udpegningen betyder, at der ikke må placeres miljøfølsom arealanvendelse inden for zonen. 

På den måde, sikres interesserne for både risikovirksomhederne og de miljøfølsomme er-

hverv. Ændringerne indenfor risikoerhverv forventes derfor at have en positiv effekt. 

Støj 

De nye retningslinjer for støj-isolinjer for Forsvarets øvelsesområde vil medvirke til at fore-

bygge at anvendelse af øvelsesområdet vil kunne give støjgener i det omgivende miljø. Til-

pasning af bindinger for hhv. lufthavnsstøj, skydebanestøj og vindmøllestøj forbedrer det 

samlede reguleringsmæssige plangrundlag og bringer kommuneplanen på niveau med de 

nuværende vejledninger på området.  

5.1.3 Vand 

Overfladevand, grundvand og kystvande 

I de to seneste kommuneplaner for Esbjerg Kommune har der ikke været noget kapitel om 

vand, hvilket skyldes at man har ønsket at vente til der forelå en større afklaring omkring 

vandområdeplanerne. Vandmiljøet i Esbjerg kommune beskyttes af overordnet lovgivning i 

form af lov om vandplanlægning med tilhørende bekendtgørelser og EU’s Vandrammedirek-

tiv. Den overordnede lovgivning er styrende for kommuneplanens retningslinjer på området. 

Nu er der tilføjet binding (under natur) hvoraf beskyttelsen af § 3 vandløb indgår.  

Kapitlet om overfladevand, grundvand og kystvande indeholder retningslinjer for en række 

indsatsområder som i forvejen er beskyttet af anden lovgivning. Med tilføjelse af retningslin-

jerne er Esbjerg Kommune med til at styrke varetagelsen af vandområdets mange udpegnin-

ger, målsætninger og krav. Kommuneplanen 2018-30 vil derfor forventes at have en positiv 

effekt på vand.  

Planforslagets retningslinjer er generelt vurderet i overensstemmelse med de statslige mål 

for beskyttelse af grundvandsinteresser - også i forhold til den nye administrationsmodel der 

fremgår af "Bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for 
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områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsynin-

ger uden for disse" med tilhørende vejledning. 

Separatkloakering 

Der er tilføjet en retningslinje omkring separatkloakering. Det vil betyde, at der på sigt vil 

blive separatkloakeret. På den måde separeres regnvand og spildevand. 

Separatkloakering og spildevandskloakering vil reducere belastningen af recipienter med or-

ganisk materiale og næringsstoffer og dermed medvirke til en forbedret økologisk tilstand i 

recipienten. Dette kan på sigt medføre en positiv virkning for vandkvaliteten samt flora og 

fauna i vandløbene og kystområder. 

Endvidere vil det reducere risikoen for sygdomsspredning der opstår ved oprydning i forbin-

delse med oversvømmelser med spildevand.  

5.1.4 Klima 

Separatkloakering 

Under affald og spildevand er der udarbejdet en retningslinje om at de mindre renseanlæg 

skal nedlægges og fælleskloakerede områder skal separatkloakeres. Ved separatkloakering 

vil regnvand og spildevand separeres i to systemer og derved ikke belaste samme system. 

Den mindskede belastning af kloaksystemerne vil betyder at pumpestationer og renseanlæg 

vil belastes mindre og derved nedsættes energiforbruget. Ændringen kan derfor medvirke til 

reduktion af energiforbruget og derved mindske udledning af drivhusgasser. Samtidig med-

fører separatkloakering en reduktion af oversvømmelsesrisiko lokalt i kældre og andre lavt-

liggende områder.  

Lokal nedsivning af regnvand 

Der er desuden indarbejdet en retningslinje om, at regnvand så vidt muligt skal anvendes 

rekreativt og/eller nedsives. Lokal nedsivning af regnvand i stedet for tilledning til kloaksy-

stemer vil mindske belastning af kloaksystemer.  

Samlet set vurderes både separatkloakering og lokal nedsivning på sigt at kunne medføre 

positive virkninger på klima. Dette gælder for den nedsatte risiko for at lokalområder over-

svømmes ved for stor belastning af kloaksystemerne. Desuden vil der ledes mindre spilde-

vand (blandet regn og spildevand) til renseanlæggene, hvormed energiforbruget her falder.  

5.1.5 Ressource og energi 

Energivenlige tiltag 

Forsynings- og energiområdet er af stor betydning for Esbjerg Kommune og er meget vigtigt 

i forhold til Esbjerg kommunes arbejde med klima og bæredygtighed. Overgangen til grøn-

nere energiformer skal understøttes gennem reservationer til blandt andet biogasanlæg og 

solenergianlæg, såvel som forsøgsvindmøller.  
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Fjernelsen af områder udpeget til vindmøller vil potentielt fjerne den energimæssige gevinst, 

der er forbundet med vindenergi. Vindmølleproduceret elektricitet er et klimapåvirkningsfrit 

alternativ til elektricitet produceret på grundlag af fossile brændsler. Dog er den statslige 

målsætning for vindmøllestrøm nået i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune vil med kommu-

neplanen søge at facilitere overgangen til grønne energiformer som biogas samt vind- og 

solenergi. Derfor er der udlagt områder til sådanne energianlæg og den fremadrettede plan-

lægning i kommunen vil dermed sikre mulighed for grønne, klimavenlige energiformer. 

 

Esbjerg Kommune ønsker at bidrage inden for klima- og energiområdet med emnerne bære-

dygtige boligområder, viden om energi og grøn transport.  

Bæredygtige boligområder tænkes ind i planlægningen. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune 

at skabe storbykvalitet i Esbjerg by samtidig med at energiforbruget mindskes. Dette gøres 

ved at bygge bynært, tættere og højere. Muligheden for offentlig transport samt cykel- og 

gangtrafik skal desuden styrkes.  

Esbjerg som EnergiMetropol skal mere aktivt understøtte Danmarks position og muligheder 

på energiområdet, så området i højere grad gøres attraktivt for etablering af nye virksomhe-

der med energifokus. Esbjerg Kommune vil med udarbejdelse af en strategisk energiplan-

lægning for Esbjerg og i samarbejde med de omkringliggende kommuner tage første skridt 

mod en omstilling af Esbjergværket fra kul til anden og vedvarende energiform. Udlæg af 

arealer, til virksomheder med energifokus vil gavne kommunens forbrug af energi (reduktion 

heraf).  

I forhold til grøn transport arbejdes der på at en større del af kommunens beboere tager 

cyklen frem for bilen. Der er desuden fokus på bedre forhold for biler, som kører på alterna-

tive driftsformer.  

De tre fokusområder er ikke udarbejdet som deciderede retningslinjer, men snarere som mål 

for den kommende planlægning. Da målsætningerne ikke er mere konkrete eller bindende i 

forhold til planlægningen kan der på nuværende tidspunkt ikke konkluderes i hvilket omfang 

målsætningerne vil betyde for energiforbruget. Hvis målsætninger implementeres effektivt i 

den kommende planlægning, vil der potentielt være gavnlige effekter i forbruget af ressour-

cer og energi og hermed nedbringelse i udledning af bl.a. CO₂.  

5.1.6 Landskab 

Vindmøller til havs 

I Kommuneplan 2018-30 udgår stort set alle landbaserede arealer til placering af vindmøller. 

Vindmølleområderne er reduceret i Kommuneplan 2018-30; Vindmølleområdet Vilslev Nord 

er fjernet som vindmølleområde fra kommuneplanen, mens områderne Store Lundsmark og 

Kærbøl Mark er reduceret til kun at omfatte de dele af områderne, hvor der allerede er op-

stillet vindmøller. Den potentielle landskabelige påvirkning, som den tidligere kommuneplan 

muliggjorde ved at udpege landbaserede arealer til vindmøller, udgår derfor. Opførelse af 

vindmøller på land kan lokalt ændre væsentligt i den landskabelige oplevelse. Dette gælder 
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især i flade landskaber, hvor vindmøllerne kan ses fra lang afstand. Denne potentielle påvirk-

ning på landskabet udgår derfor. I stedet vil vindmøllerne kunne opleves til havs. Horisonten 

ud fra Blåvandshug er i forvejen præget af vindmøllerne fra Horns Rev 1, 2 og 3. 

Råstofgrave 

I råstofgrave vil der være mulighed for, at anvende gravene til andre formål efter end råstof-

indvinding. Andre formål kan f.eks. være rekreative- og/eller naturområder. Dette kan be-

tyde, at områderne i et vist omfang skal tilpasses og efterbehandles således, at de opfylder 

kravene for den nye arealanvendelse. Ændringerne kunne være opførelse af adgangsveje, 

informationstavler eller andre tiltag, som styrker områdets rekreative værdi. Desuden kan 

der indføres en drift i form af græsning eller slåning for at bevare eller fremme naturværdier. 

Landskabeligt kan tiltagene være med til at ændre i områdets udseende fra råstofindvin-

dingsområde til f.eks. naturområde. Dette kan have en landskabelig indvirkning. Denne vur-

deres dog ikke at være væsentlig, da råstofgravene typisk ligger under terræn og da områ-

derne er af mindre karakter.  

5.1.7 Kulturarv 

Udpegning af kulturmiljøer 

Der er siden sidste kommuneplan foretaget et stort arbejde med at udpege kulturmil-

jøer i kommunen. Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der ved sin frem-

træden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Disse indgår nu i 

kommuneplan 2018-30. Udpegning af kulturmiljøer kan være med til at bevare områder 

med kulturhistorisk interesse. Udpegningen af kulturmiljøer i kommuneplanen fungerer 

ikke som en egentlig fredning eller andet beskyttelsesværktøj. Dette skal ske gennem 

anden lovgivning. Udpegningen fungerer dog som redskab til den fremtidige planlæg-

ning af området og illustrerer afgrænsningen af kulturmiljøerne. 

Udpegningen af kulturmiljøer kan derved sikre de landskabelig og/eller kulturhistoriske 

sammenhænge, som landskabet er udpeget på baggrund af ved at illustrere afgræns-

ningen.   

Når kommunen har udpeget kulturmiljøer kan et kulturmiljøråd søge støtte hos Kultur-

arvsstyrelsen til særlige aktiviteter eller initiativer på kulturmiljøfeltet. 

5.2 Samlet miljøvurdering 

Der er ikke vurderet at være nogen væsentlige negative påvirkninger fra kommuneplanen. 

Esbjerg Kommuneplan 2018-30 vil på en række områder have en neutral/positiv påvirkning. 

Det gælder for klima, landskab, ressource og energi samt befolkning og menneskers sund-

hed.  
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Kommuneplanen er vurderet at have en positiv påvirkning på områderne biologisk mangfol-

dighed, flora og fauna samt vand. Derudover kan kommuneplanen forventes at have en posi-

tiv effekt indenfor kulturarv.  

5.3 Forholdet til miljømålsætninger 

Vurderingen i forhold til miljømålsætningerne skal sikre, at Kommuneplanens ændringer ikke 

strider imod planer og målsætninger eller indsatsprogrammer i de pågældende planer. Mål-

sætninger og emner, som er indgået i vurderingen er beskrevet i Tabel 2.  

I forhold til de overordnede miljømålsætninger, som har været kortlagt i forbindelse med af-

grænsningen af miljøvurderingen, gælder helt generelt, at kommuneplanen er i overens-

stemmelse med disse målsætninger og i flere enkelt tilfælde har positiv virkning for at opnå 

de pågældende miljømålsætninger. Dette gælder bl.a. for Natura 2000 planer og Storbyre-

gion Esbjerg, se yderste kolonne i tabel 2. 

I forhold til de statslige interesser vil kommuneplanen generelt være i god overensstem-

melse med disse. Kommuneplanen vil herudover også afspejle de muligheder, der ligger i ny 

planlov på en række områder i forhold til bl.a. byudvikling og detail, handel- og erhvervsom-

råder. Derudover er der i december 2016 kommet Vejledning om kommunernes fysiske plan-

lægning inden for OSD og indvindingsoplande (Miljøministeriet, december 2016), der også 

giver retningslinjer for den kommunale planlægning. Overordnet er der overensstemmelse 

mellem Esbjerg Kommuneplan 2018-30 og retningslinjerne forbundet med de statslige inte-

resser. 

Tabel 2 Relevante målsætninger, der er indgået i afgrænsningen af miljøvurderingen 

Emne Målsætninger Påvirkning 

Vision 2020 

og vækst-

strategi 

2020 for Es-

bjerg Kom-

mune 

› Målsætninger fremsat i Vision 

2020 og vækststrategi om fremti-

dige forhold i kommunen 

 

› I overensstemmelse. Udpeg-

ning af områder til virksom-

heder med fokus på miljøven-

lig energiproduktion, er-

hvervsområder, grønne re-

kreative områder. Yderligere 

lægges der vægt på bære-

dygtige nye boligområder.  

Planloven › Udpegning af Grønt Danmarks-

kort i kommuneplanen 

› I overensstemmelse 

Råstofplan 

2016 

› Målsætninger om forsyningssik-

kerhed i Region Syddanmark for 

indvinding og forsyning af råstof-

fer  

› Ingen påvirkning 

Statslige in-

teresser 

2017 

› Oversigt over statslige interesser 

i kommuneplanlægningen 

› I overensstemmelse 
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Vandområ-

deplaner 

2015-2021 

› Målsætninger om god økologisk 

tilstand i Danmarks kystvande, 

søer, vandløb og grundvand i 

overensstemmelse med EU's 

vandrammedirektiv. 

› I overensstemmelse/positiv. 

Separatkloakering, nedsivning 

af regnvand og udfasning af 

lokale renseanlæg  

Storbyregion 

Esbjerg 

› Målsætninger inden for bosæt-

ning, infrastruktur og turisme 

› Positiv. Muligheder for nye 

bæredygtige boligområder, 

bedre kollektiv transport og 

infrastruktur for cykel og 

gangstier samt el- og brintbi-

ler 

Natura 

2000-planer 

› Danmark har mål/forpligtelse til 

at sikre eller genoprette gunstig 

bevaringsstatus for de naturtyper 

og arter, der begrunder udpeg-

ningen af de enkelte Natura 

2000-områder 

› Positiv. Separatkloakering, 

nedsivning af regnvand og 

udfasning af lokale rensean-

læg kan medvirke til bedre 

vandmiljø. Der udtages dog 

landbrugsarealer, som derfor 

på sigt ikke kan indgå som 

naturområder. 

 

5.4 Fremtidig tilstand, hvis planen ikke vedtages (0-
alternativ) 

Hvis kommuneplanen ikke vedtages endeligt, vil de oven for beskrevne miljøpåvirkninger 

ikke finde sted. Dette gælder også for de positive virkninger, som den nye kommuneplan kan 

have på befolkningen og menneskers sundhed i forhold til rekreative muligheder, naturople-

velser og nye grønne tiltag inden for kommunen.  

0-alternativet betyder samtidig, at det eksisterende plangrundlag er gældende i forhold til 

fælleskloakering og landbaserede vindmøller i kommunen.  



 

 

     

MILJØVURDERING AF ESBJERG KOMMUNEPLAN 2018-30  33  

C:\Users\lbhn\Desktop\PROJEKTER\Miljøvurdering af Esbjerg Kommuneplan 2018-30_final med tilretning under vurdering.docx  

6 Overvågning og afværgeforanstaltninger 

6.1 Overvågning af miljøfaktorer 

Miljøvurdering af Kommuneplan 2018-30 har vist at der ikke vil være behov, for at opstille et 

selvstændigt overvågningsprogram for nogle af de identificerede miljøpåvirkninger.  

Kommuneplanen vil ikke i sig selv have indvirkninger på miljøet, men de tiltag og projekter, 

som planen muliggør, vil potentielt kunne påvirke miljøet. Esbjerg Kommune vil midtvejs i 

planperioden gennemføre en planstrategi. Strategien skal indeholde oplysninger om planlæg-

ning gennemført med seneste version af kommuneplanen. Samtidig skal der, på baggrund af 

konsekvenserne, tages stilling til fremtidig strategi for den følgende nye eller reviderede 

kommuneplan.  

6.2 Krav til efterfølgende tilladelser eller 

afværgeforanstaltninger 

I forbindelse med detail – og lokalplanlægning bør miljøkonflikter så vidt muligt undgås ved 

inddragelse af hensynet til: 

- biologisk mangfoldighed og natur, ved at bevare eksisterende beplantninger, levende hegn, 

vandhuller, mindre krat eller skovbeplantning eller ekstensive græsarealer som kan forbinde 

eller udvide eksisterende naturområder. For arealer med naturinteresser kan disse indgå i 

rekreative grønne områder eller landskabelige elementer og derved friholdes for bebyggelse, 

sektoranlæg mv. 

- vand. Der skal planlægges med særlige forholdsregler til beskyttelse af grundvandsressour-

cerne i OSD og NFI områder. I "Vejledning om kommunernes fysiske planlægning inden for 

områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsynin-

ger" (Miljøministeriet, december 2016) angiver en række tekniske tiltag, der kan tages i an-

vendelse i planlægningen. Øvrige afhjælpende foranstaltninger kan omfatte krav til materia-

ler, placering af potentielle forureningskilder mv. 

- støj og vibrationer f.eks. ved at disponere ny bebyggelse i nærheden af jernbaner og isolin-

jer så støj- og vibrationsgener undgås og de vejledende grænseværdier for støj og vibratio-

ner kan overholdes.  

- landskab, hvor hensynet bør tages ved indpasning af byggeri og anlæg, valg af materialer 

og farver, samt visuelle forhold. I detailplanlægningen bør der endvidere sikres en passende 

afstand mellem primær erhverv, risikoerhverv og ny boligområder eller andre miljøfølsomme 

anvendelser. For ny bebyggelse og nye anlæg i kystnærhedszonen forudsættes det, at der i 

den efterfølgende detaljerede planlægning, redegøres for de visuelle påvirkninger af kyst-

landskabet. 
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- kulturarv, herunder kirker og kulturværdier ved at tilpasse bebyggelsens højde og visuelle 

virkning, eller ved at disponere ny bebyggelse med respekt for væsentlige sigtelinjer. Samt 

at tilrettelægge nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger, tekniske an-

læg og større terrænændringer inden for et udpeget kulturmiljø under hensyntagen til, at 

sammenhængen mellem de kulturhistoriske elementer ikke herved forringes. 

Der foreslås ikke andre afhjælpende foranstaltninger. 
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Bilag A Høringsliste 

 

› Naturstyrelsen, nst@nst.dk; brasm@nst.dk  

› Naturstyrelsen Blåvandshuk, blh@nst.dk 

› Naturstyrelsen Vadehavet, vad@nst.dk 

› Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

› Søfartsstyrelsen, sfa@dma.dk 

› Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk 

› Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk 

› Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, trm@trm.dk 

› Landbrugs- og Fiskeristyrelsen mail@lfst.dk 

› Erhvervsstyrelsen, erst@erst.dk, planloven@erst.dk 

› Beredskabsstyrelsen, brs@brs.dk 

› Trafik- og Byggestyrelsen, info@tbst.dk 

› Kystdirektoratet, kdi@kyst.dk 

› Vejdirektoratet, vd@vd.dk 

› BaneDanmark, banedanmark@bane.dk 

› Sydvestjyske Museer, museum@sydvestjyskemuseer.dk; stj@sydvestjyskemuseer.dk 

› Ribe Stift, kmrib@km.dk 

› Region Syddanmark, kontakt@rsyd.dk; regional.udvikling@rsyd.dk 

› DIN Forsyning A/S, post@dinforsyning.dk 
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Bilag B Kortbilag – Arealanvendelseskort KP 

2014-26 
Vedlagt særskilt 
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Bilag C Kortbilag – Arealanvendelseskort KP 

2018-30 
 
Vedlagt særskilt 
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Kommuneplan 2014 - 2026
AREALANVENDELSESKORT

HOVEDSTRUKTUR
Kortbilag 1 : 50.000

Lokalområder

Boligområder

Offentlige områder

Centerområder

Erhvervsområder

     Stilleområder i det åbne land

Jordbrugsområde

Grønne strukturer

Sommerhusområder

Landsbyer og det åbne land

Store udvalgsvarebutikker
Butikker med særlig pladskrævende varegrupper
Bymidte
Bydelscenter
Lokalcenter
Aflastningscenter

Lavt boligområde
Blandet boligområde
Store parceller

Erhvervsområde
Lettere erhverv
Havneområde

Offentlige institutioner og anlæg

Naturnetværk
Grønt byområde

Jordbrugsområde

Sommerhusområde

Stilleområder i det åbne land

Landsbyer og det åbne land

SIGNATURFORKLARING:

Hovedområder

Teknisk anlæg

Reserveret til byformål

Tekniske anlæg



Kommuneplan 2018 - 2030
AREALANVENDELSESKORT

HOVEDSTRUKTUR
Kortbilag 1 : 50.000

Lokalområder
Hovedområder
Reserveret til byformål
Butikker med særlig pladskrævende varegrupper

Centerområde
Bymidte
Bydelscenter
Lokalcenter
Aflastningscenter
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Blandet boligområde
Lavt boligområde
Store parceller
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