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Baggrund

Ændringen vil sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger mod potentiel oversvømmelse i forbindelse med
planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område i og omkring indre by i Esbjerg.

Redegørelse

Området er vurderet i risiko for blive udsat for oversvømmelse i forbindelse med skybrud eller langvarige regnhændelser.

Ved Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning (Planloven) er der indføjet nye bestemmelser om at
kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller
erosion og for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af
byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv i de udpegede områder.

Dette skal ske senest ved førstkommende revision af kommuneplanen.
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Dog skal der ved kommuneplanændringer, som følges af et ønske om en ny lokalplan i forbindelse med byudvikling,
særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. ske udpegning på dette tidspunkt, hvis der foreligger viden om, at
området kan blive oversvømmelsestruet som følge af klimaforandringer.

Dette er tilfældet for forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021 for en del af den indre by i Esbjerg.

Vurderingen i forhold til oversvømmelsesrisiko:

Oversvømmelseskort, som i 2014 er udarbejdet i forbindelse med Esbjerg Kommunes klimatilpasningsplan viser, at der
er risiko for fremtidige oversvømmelser i Esbjerg Indre By, jf. figur 1.

Nye beregninger udført af DIN Forsyning viser endvidere, at kapaciteten i dele af fælleskloakken allerede er overskredet
ved en nuværende 10 års regnhændelse, hvilket bl.a. skyldes høje befæstelsesgrader på 80-90% i de mest centrale dele
af indre by.

Dette underbygges af data fra Forsikring & Pension om klimarelaterede skadesanmeldelser.

Derfor forventes den planlagte ændring med en øget byfortætning med mere befæstelse og flere tagflader i
Lokalplanforslag 01-010-0021, at medføre en forværring af problemer med stuvning over terræn i fremtiden på grund af
hyppigere og kraftigere klimabetingede regnhændelser, hvis der ikke iværksættes afværgeforanstaltninger.

Omfanget af klimabetingede skader vil generelt være større ved den enkelte regnhændelse, jo længere
gentagelsesperiode der er tale om.

Således vil udbredelsen af oversvømmelserne stige, når der er tale om en 20-, 50-, eller 100 års hændelse
sammenlignet med en 10 års hændelse med klimafaktor, hvor den forventede udbredelse er angivet på kortet herunder.

Dele af det planlagte lokalplanområde er separatkloakeret hvilket betyder mere plads til regnvand i kloaksystemet. Dog er
servicekravet, som er besluttet via Spildevandsplanen, begrænset til sikring mod stuvning på terræn op til en 5 års
hændelse.

Kloaksepareringen medfører på sigt en øget udledning af regnvand til recipient. For lokalplanområdet gælder, at
separeret regnvand vil skulle udledes til Esbjerg Havn, hvilket også vil gælde for det resterende kloak opland, der følger
afgrænsningen på kortet i figur 1 nedenfor. Det er vurderet, at der vil blive stillet krav i forbindelse med meddelelse af
udledningstilladelse til recipient.

Samtidig er der større områder i indre by, som af DIN Forsyning ikke er planlagt separatkloakeret inden for de næste 10
år. Konsekvensen vil være, at der vil være risiko for opstuvning af opblandet spildevand i kældre og på terræn i
forbindelse med skybrud eller langvarige regnhændelser. Der vil desuden være risiko for en miljømæssig konsekvens i
form af overløb til Esbjerg Havn.

I den nederste del af gågaden er der en del gårdrum i retning mod Borgergade, som har stejl hældning ned mod
gågaden. Dette forøger risikoen for, at store dele af det regnvand, som under skybrud eller langvarig regn ikke kan løbe i
afløb, vil kunne ende i gågaden eller give gener i lavere beliggende områder i Skolegade/Stormgade området.

En kraftig regnhændelse inden for kloakoplandet kan således påvirke andre områder inden for samme kloakopland,
ligesom områderne deler recipient.

Tilsvarende vil der være behov for et større potentielt område for at kunne finde egnede lavninger/grønne områder til
mulig opmagasinering af regnvandet i hændelsessituationer.

Dette er baggrunden for, at udpegningen af området med oversvømmelsesrisiko i den aktuelle kommuneplanændring er
foretaget under hensyntagen til de eksisterende afgrænsninger for kloakopland og vandopland.

Kommuneplan 2018-30 2 / 10



Fig.1: Oversvømmelseskortlægning med forventet udbredelse af oversvømmelse i lavninger og forventede
stuvningsproblemer i afløbssystemet.

Overordnet set indikerer de geologiske forhold i Indre by, at lokalplanområdet er velegnet til nedsivning af regnvand.

Det vurderes derfor, at der vil være både samfundsøkonomiske og miljømæssige fordele ved at optimere tilbageholdelse
af regnvand til nedsivning fremfor afledning til kloaksystemet og alternativt at etablere forsinkelse, hvor nedsivning ikke er
mulig.

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

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.36 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-010-0021.

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.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.
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Hovedstrukturdel

Den nye bestemmelse i planloven betyder, at nuværende retningslinje KL.6 ændres til:

KL.6 I områder, der er udpeget som værende i risiko for oversvømmelser skal der etableres afværgeforanstaltninger i
forbindelse med planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg, arealanvendelse med videre.

Udpegede områder fremgår af kommuneplankortet.

Redegørelse:

Udpegningen af områder, som er i risiko for oversvømmelse sker på baggrund af en forudgående kortlægning.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og i forhold til den
planlagte anvendelse af området.

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før afløb til
kloaksystemet. I stedet skal løsningerne prioritere nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette og alternativt
forsinkelse.

Der skal arbejdes med helhedsorienterede løsninger, som i videst muligt omfang er robuste i forhold til senere ændringer
i klimaet, og som inddrager hensynet til økonomi, miljø, natur og menneskers trivsel.
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Rammedel

Bestemmelser

Den nye retningslinje KL.6 i hovedstrukturen udmøntes i følgende nye udvidede anvendelsesbestemmelse, som tilføjes
allerede gældende bestemmelser og bindinger i rammerne inden for det udpegede område:

Udvidet anvendelsesbestemmelse:

Området er udpeget som værende i risiko for oversvømmelse på grund af klimaændringer.

Ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse skal der derfor optages
bestemmelser om afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse.

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og til den planlagte
anvendelse af området.

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før afløb til
kloaksystemet og i stedet prioriterer nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette.

Liste over de rammer som får den nye udvidet anvendelsesbestemmelse:

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider med et vist eksempel for ramme nr. 01-010-171.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Bestemmelser
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Nye rammer
De efterfølgende rammer bliver udlagt i ændringen.

Nye rammer
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01-010-171 - Område ved Skolegade og
Jyllandsgade

Bestemmelser

Nummer 01-010-171

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 100 Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 100 for hver
ejendom.

Max 2½ etage Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny
bebyggelse til max 2 etager med udnyttelig tagetage.

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.

Oversvømmelsesrisiko Området er udpeget som værende i risiko for
oversvømmelse på grund af klimaændringer. 
Ved planlægning for byudvikling, særlige tekniske
anlæg og ændret arealanvendelse skal der derfor
optages bestemmelser om afværgeforanstaltninger
mod oversvømmelse. 

Valg af afværgeforanstaltninger skal være lokalt
tilpassede, både i forhold til oversvømmelseskilden og
til den planlagte anvendelse af området. 

Generelt skal afværgeforanstaltningerne prioritere
løsninger, som tilbageholder mest muligt regnvand før
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afløb til kloaksystemet og i stedet prioriterer
nedsivning, hvor jordbundsforholdene muliggør dette.

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.

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,
naturmæssige, rekreative, arkitektoniske eller
kulturhistoriske værdier betydeligt.

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

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 By, Oversvømmelsesudpegning 
Kommuneplanændring nr. 2019.36  
Vedtaget 

 
 
 
Esbjerg Byråd har den 3. oktober 2019 endeligt vedtaget Kommuneplanændring nr. 
2019.36 til Kommuneplan 2018-2030. 
 
Kommuneplanændringen har til formål at  

- udpege et område i Esbjerg By som værende i risiko for oversvømmelser som følge 
af klimaforandringer 

- sikre at der etableres afværgeforanstaltninger mod potentiel oversvømmelse i den 
videre planlægning. 

 

Ændringer i forhold til forslaget 
Forslaget har været i offentlig høring fra 6. juni 2019 til 1. august 2019. Der er ikke kommet 
bemærkninger. Med vedtagelsen af planen, er der ikke ændret noget i forhold til det tidli-
gere offentliggjorte forslag. 
 

Retsvirkninger 
Planernes retsvirkninger indtræder fra denne bekendtgørelses dato, hvorefter ejendomme 
inden for området kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med 
planens bestemmelser.  
 

Planerne kan findes/erhverves her 

 



Planerne er indberettet i Plandata og er offentligt tilgængelig i Byggeservice, Plan, Teknik 
og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Planerne kan ses via link, 
Lokalplanen: 
http://lokalplaner.esbjergkommune.dk/dk/find-lokalplan/ 
Kommuneplanændringen: 
http://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/aendringer/ 
 
Oplysning om vedtagelsen vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt personer, in-
stitutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsigelse 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 pla-
nernes 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 na-
tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, 
jf. Planlovens § 59. 
 
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage skriftligt til Planklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger 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 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 Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klagepor-
talen, 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 afgørelse om, hvor-
vidt 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. Plan-
lovens § 62. Udgifter i forbindelse med dette afholdes af den, der indgiver sagen eller efter 
domstolens afgørelse. 
 
 
Annonce :  Kan ses på internetadressen https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer 

den 11. oktober 2019. 
 
Når du henvender dig til os udleverer du nogle personoplysninger.  

Personoplysningerne bruger vi, når vi behandler og besvarer din henvendelse, og de 

kan blive gemt til brug for vores videre sagsbehandling.  

Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor 

rammerne af EU’s databeskyttelsesforordning. 

 

Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk. 

http://lokalplaner.esbjergkommune.dk/dk/find-lokalplan/
http://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/aendringer/
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer%20den%2011.%20oktober%202019
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/annoncer%20den%2011.%20oktober%202019
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/persondatapolitik/persondataforordning

