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Baggrund

Ændringen vil give mulighed for nyt boligområde til socialt botilbud.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Niels Bohrs Vej og Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg.

Redegørelse

Det offentlige område ønskes ændret til boligområde for at give mulighed for placering af et socialt boligtilbud.
Placeringen på uddannelsessletten begrundes i ønsket om at undgå nabokonflikter til andre boliger. Området udskilles
som et eget rammeområde, hvor bebyggelsesprocenten og bygningshøjden sænkes væsentligt for også på denne måde
at sikre, at der ikke bygges anden boligbebyggelse i nærheden af det aktuelle sociale boligtilbud.

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

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.29 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-030-0006.
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Indkaldte idéer

I perioden 03-12-2018 til 17-12-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede
byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

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

Der er kommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen omhandlende manglende bilag IV-arter. Det er nu indarbejdet i
kommuneplanen og ændringen er vedtaget endeligt med denne justering.
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Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Offentligt område til  Lavt boligområde. Ændringerne
er illustreret på kortet.
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Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-030-240 udskilles fra enkeltområde 01-030-130.

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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01-030-130 - Universiteterne

Bestemmelser

Nummer 01-030-130

Hovedanvendelse Offentligt område

Institutioner Anvendelsen fastlægges til institutioner af almennyttig
karakter. Der tillades serviceerhverv, caféfunktioner
og mindre kioskudsalg, der knytter sig til disse
institutioner. Der må ikke gives tilladelse til at etablere
boligbebyggelse, undtagen boliger i tilknytning til
institutioner i området. Området sikres en
hensigtsmæssig trafikbetjening og gives mulighed for
kollektiv trafikbetjening.

Zonestatus Byzone

Planlagt zone Fastholdes som byzone.

B% max 150 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 150 for
området under et.

Max 8 etager Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny
bebyggelse til max 8 etager. Ved byggeri på 5 etager
og derover skal der udarbejdes konsekvensanalyse.
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Opholdsarealer for off. inst. og anlæg Der skal fastsættes bestemmelser for rimelige
opholdsarealer, der sikres forud for parkeringsarealer.
Opholdsarealer skal have en hensigtsmæssig
indretning med sammenhængende arealer, hvoraf
den største del skal være solbeskinnet.
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 25 % af boligernes etageareal. Dette
areal kan udlægges som privat eller fælles
opholdsareal.
For institutioner skal der minimum etableres
velbeliggende og anvendelige opholdsarealer
svarende til 10 % af etagearealet.
For skoler skal der som minimum etableres et
sammenhængende areal på 50 x 100m til idræt samt
5000m2 til gårdrum, legearealer og andre
opholdsarealer.
For børneinstitutioner skal der etableres
opholdsarealer på min. 2000 m2.

Anden uddannelse I området skal der sikres areal til og
udfoldelsesmuligheder for anden uddannelse så som
universitet, handelsskole, seminarium og lignende
samt boliger i tilknytning hertil så som kollegier og
beslægtede aktiviteter.

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

Bindinger

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

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.

Vejstøj 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,
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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 støjisolinjen.

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

Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der
skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i
området.

Lavbundsareal Inden for de udpegede lavbundsområder må der ikke
tillades forhold der strider mod gældende lovgivning.

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
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Skov Arealet skal søges fastholdt som skov.

Større sammenhængende landskab Området søges friholdt for bebyggelser og anlæg der
forstyrre oplevelsen af det sammenhængende
landskab. Bebyggelser og anlæg skal indpasses i det
sammenhængende landskab.

Beskyttet natur §3 Tilstanden af et beskyttet naturområde må ikke
ændres jf. naturbeskyttelseslovens §3. Naturområdets
tilstand og ikke registreringen er afgørende for om et
naturområde er beskyttet.

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

Skovbyggelinje Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne med mere.

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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01-030-240 - Område ved Niels Bohrs Vej og
Spangsbjerg Møllevej

Bestemmelser

Nummer 01-030-240

Hovedanvendelse Lavt boligområde

Lave boliger Anvendelsen fastlægges til lave boliger som tæt-lave
og åben-lave boliger. Der kan gives mulighed for
institutioner, butikker, forretninger, liberale erhverv,
kontorer og små værksteder med butik og anlæg med
en naturlig tilknytning til området. Der må ikke tillades
virksomheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning
klassificeres højere end klasse 1. Inden for rammerne
for butiksarealer kan der gives mulighed for
dagligvarebutikker på op til 500 m² og
udvalgsvarebutikker på op til 200 m². Der skal sikres
en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.
Desuden skal der gives mulighed for kollektiv
trafikbetjening.

Zonestatus Byzone

Planlagt zone Fastholdes som byzone.
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B% max 30/45 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes for åben-lav
bebyggelse til max 30 for hver ejendom. For tæt-lav
bebyggelse fastsættes den til max 45 for området
under et.

Max 2 etager Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny
bebyggelse til max 2 etager.

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.

Bindinger

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

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.

Vejstøj 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 støjisolinjen.

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

Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der
skal tages hensyn til eventuelle sårbarheder i
området.

Lavbundsareal Inden for de udpegede lavbundsområder må der ikke
tillades forhold der strider mod gældende lovgivning.
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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
etablere forhold, der hindrer udbygning eller drift af de
reserverede motorveje og primærveje.

Større sammenhængende landskab Området søges friholdt for bebyggelser og anlæg der
forstyrre oplevelsen af det sammenhængende
landskab. Bebyggelser og anlæg skal indpasses i det
sammenhængende landskab.

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

Skovbyggelinje Inden for 300 meter fra skoven må der ikke placeres
bebyggelse, campingvogne med mere.

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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Plan 

Teknik & Miljø 

Torvegade 74 
6700 Esbjerg 

Tlf. 7616 1616  Fax 7616 1320 plan@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk 

Plan 
Teknik & Miljø 

Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg 
Lokalplan nr. 01-030-0006 
Kommuneplanændring nr. 2018.29 
Vedtaget 

Esbjerg Byråd har den 16. september 2019 endeligt vedtaget Lokalplan nr.
01-030-0006 med tilhørende Kommuneplanændring nr. 2018.29 til Kommuneplan 2018 
- 2030. 
Lokalplan og Kommuneplanændring har til formål at muliggøre etablering af et socialt 
botilbud. 

Ændringer i forhold til forslagene 
Med vedtagelsen af planerne er der ændret følgende i forhold til de tidligere offentlig-
gjorte forslag: at det tilføjes i Kommuneplanændring 2018.29, at planen ikke skønnes at 
påvirke bilag IV-arter eller deres levesteder. 

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.  



Planerne kan findes/erhverves her 
Lokalplanen og kommuneplanændringen, der er indberettet i PlanDK, er offentlig tilgæn-
gelig i Byggeservice, Plan, Teknik og Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Planerne kan 
også ses på internetadressen www.esbjergkommune.dk/planer-projekter- og trafik/kom-
mune-og byplan/find-lokalplan. 
Kommuneplanen kan findes her https://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/aendrin-
ger/aendring-201829---vognsboel-boligomraade-til-socialt-tilbud-esbjerg/ 
 
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. 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 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 24. september 2019. 
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