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Baggrund

Ændringen vil give mulighed for udvidelse af det eksisterende P-hus.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Remisen, Nørrebrogade i Esbjerg

Redegørelse

Regionsrådet Syddanmark ønsker at udvide det eksisterende parkeringshus med 600 nye parkeringspladser ved

Sydvestjysk Sygehus. Ved at udvide kapaciteten i det eksisterende parkeringshus, sikrer Regionsrådet flere

parkeringspladser til blandt andet medarbejdere, så den søgende trafik efter parkeringspladser i området kan undgås.

Som en gevinst sikrer Regionsrådet desuden de eneste udbygningsmuligheder, de har, på arealerne omkring

sygehuset.

Kommuneplanens ramme for området er udlagt til Teknisk anlæg hvoraf der tillægges en lille del af et Offentligt

område. Området udlægges som to rammeområder. Rammeområdet, hvor parkeringshuset ligger, får en øget

bygningshøjde fra 8½ meter og 3 etager til 20 meter og 6 etager, samt en bebyggelsesprocenten, der øges fra max 75

til max 500 for området under et. Den oprindelige bebyggelsesprocent på 75% omfattede både det eksisterende

parkeringshus, remisen med Street Mekka og remiseparken. Den nye bebyggelsesprocent på max 500 omfatter kun

parkeringshuset. Ændringerne betyder, at de bygningsregulerende bestemmelser tilpasses efter det.

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

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2020.56 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-080-0010.

Ændring 2020.56 Udvidelse af eksisterende parkeringshus, Esbjerg

Side 3 af 14



Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et

netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder,

fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-

områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og rasteområder jf. nedenstående redegørelse.

Det berørte område ligger ca. 3 km fra nærmeste Natura 2000-område. Det drejer sig om habitatområde nr. 78 og

fuglebeskyttelsesområde nr. 57, Vadehavet. Idet projektområdet er beliggende i et allerede bymæssigt bebygget

område og relativt langt fra Natura 2000-området, vurderes det ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter,

at kunne medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området elle de arter og naturtyper, området er udpeget for

at beskytte.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for de særligt beskyttede dyre- og plantearter,

som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Der kan forekomme arter af flagermus i eller omkring området. Det

vurderes dog ikke, at en udvidelse af det eksisterende parkeringshus i højden i væsentlig grad vil kunne påvirke yngle-

eller rasteområder for flagermus eller andre bilag IV-arter.

Miljøvurdering

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

Supplerende høring

Forslag til kommuneplanændring har tidligere været i offentlig høring fra den 10. december 2020 til den 4. februar

2021.  I forbindelse med den politiske behandling af kommuneplanforslaget, er det besluttet at ændre i

plangrundlaget.

Kommuneplanændringen blev derfor sendt i 4 ugers supplerende høring, inden den endelig vedtages.

Vedtagelse af Ændringen

I forbindelse med den supplerende høring er der ikke kommet bemærkninger til kommuneplanændringen i

offentlighedsperioden.

Ændringen er vedtaget endeligt uden justering.

Hovedstrukturdel
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Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en mindre del af et område til Offentligt formål til Teknisk

anlæg. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel
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Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-080-012 udskilles fra enkeltområde 01-080-013. En mindre del af enkeltområde

01-080-010 overføres til enkeltområde 01-080-012.

Følgende rammeområder bliver udlagt i ændringen, hvor anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår:

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.
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01-080-013 - Baneterrænet ved Remisen

Bestemmelser
Rammenummer 01-080-013

Rammenavn Baneterrænet ved Remisen

Zonestatus Byzone

Hovedanvendelse Område til teknisk anlæg

Trafikanlæg Anvendelsen fastlægges til trafikanlæg til landbaseret trafik, som vej- og

stianlæg, havneanlæg, jernbane og stationer, rangeranlæg,

transportkorridor, godsbaneterminal, lufthavn, trafikcenter,

parkeringsareal og lignende.

B% max 75 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 75 for området under et.

Max 8½ m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 8½ m med udnyttelig

tagetage.

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.

Bindninger
Byggeskik og bebyggelsesforhold Byggeskik og bebyggelsesforhold kan kun ændres efter forudgående

tilladelse fra Esbjerg Kommune.

El-jernbanedrift I områder langs jernbanetracé, hvor der planlægges for eldrift, må der ikke

planlægges for eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer eller

vanskeliggør elektrificering af togdriften.
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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.

Jernbanestøj 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.

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

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som

kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og

udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så

det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere

information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan for kulturmiljøer i

Esbjerg Kommune.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres,

at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske

eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret jernbanetracé Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der

hindrer udbygning eller drift af jernbanestrækninger til togdrift.

Reserveret primærvej Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der

hindrer udbygning eller drift af de reserverede motorveje og primærveje.

Skov Arealet skal søges fastholdt som skov.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller

ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller

følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1

og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens

indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes

meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening V2 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller

ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller

følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1

og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens

indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes

meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Fredskov Inden for fredskoven må der ikke tillades forhold i strid med Skovloven og

Naturbeskyttelsesloven.

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,
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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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01-080-012 - P-hus ved Remisen

Bestemmelser
Rammenummer 01-080-012

Rammenavn P-hus ved Remisen

Zonestatus Byzone

Hovedanvendelse Område til teknisk anlæg

Trafikanlæg Anvendelsen fastlægges til trafikanlæg til landbaseret trafik, som vej- og

stianlæg, havneanlæg, jernbane og stationer, rangeranlæg,

transportkorridor, godsbaneterminal, lufthavn, trafikcenter,

parkeringsareal og lignende.

B% max 500 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 500 for området under et.

Max 6 etager Bygningshøjden over terræn fastsættes for ny bebyggelse til max 6 etager.

Ved byggeri på 5 etager og derover skal der udarbejdes

konsekvensanalyse.

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.

Parkeringsareal I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for parkering.

Bindninger
Byggeskik og bebyggelsesforhold Byggeskik og bebyggelsesforhold kan kun ændres efter forudgående

tilladelse fra Esbjerg Kommune.

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

vanskeliggør elektrificering af togdriften.

Jernbanestøj 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.

Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne

forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som

kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og

udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så

det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere

information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan for kulturmiljøer i

Esbjerg Kommune.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres,

at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske

eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret jernbanetracé Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der

hindrer udbygning eller drift af jernbanestrækninger til togdrift.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller

ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller

følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1

og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens

indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes

meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening V2 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller

ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller

følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1

og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens

indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes

meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening områdeklassificering Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes,

om området skal undtages af områdeklassificeringen.

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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01-080-010 - Remisen

Bestemmelser
Rammenummer 01-080-010

Rammenavn Remisen

Zonestatus Byzone

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.

B% max 75 for området Bebyggelsesprocenten fastsættes til max 75 for området under et.

Max 8½ m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 8½ m med udnyttelig

tagetage.

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.
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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.

Park I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for park og

beslægtede aktiviteter.

Bevaringsværdig bygning De bevaringsværdige bygninger skal tilstræbes bevaret i forbindelse med

tiltag i området. Af hovedstrukturens retningslinjer for kulturmiljøer og

bevaringsværdige bygninger i det åbne land fremgår det, hvilke kategorier

af bevaringsværdige bygninger, der tilstræbes bevaret i det enkelte

område.

Bindninger
El-jernbanedrift I områder langs jernbanetracé, hvor der planlægges for eldrift, må der ikke

planlægges for eller gives tilladelse til at etablere forhold, der hindrer eller

vanskeliggør elektrificering af togdriften.

Jernbanestøj 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.

Kollektiv varmeforsyningspligt Indenfor varmeforsyningsområder har forsyningsselskaberne

forsyningspligt til kollektiv varmeforsyning. De viste områder er vejledende

Kulturmiljø Bevaringsværdige helheder, bebyggelser og anlæg skal fastholdes som

kulturmiljøer. Inden for kulturmiljøer skal bebyggelse og anlæg placeres og

udformes, så det indpasses bedst muligt i kulturmiljøet og på en måde så

det bidrager til at fastholde, forbedre og genskabe kulturmiljøer. Yderligere

information om kulturmiljøerne fremgår af Sektorplan for kulturmiljøer i

Esbjerg Kommune.

Mini- og mikromøller Der kan opsættes mini- og mikromøller i området, hvis det kan godtgøres,

at det ikke påvirker landskabelige, naturmæssige, rekreative, arkitektoniske

eller kulturhistoriske værdier betydeligt.

Reserveret jernbanetracé Der må ikke planlægges eller gives tilladelse til at etablere forhold, der

hindrer udbygning eller drift af jernbanestrækninger til togdrift.

Skov Arealet skal søges fastholdt som skov.

Jordforurening V1 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller

ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller

følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1

og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens

indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes

meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Jordforurening V2 På V1 og V2 kortlagte ejendomme skal der ved ændret anvendelse til, eller

ved bygge- og anlægsarbejde på ejendomme med særligt følsom eller

følsom anvendelse meddeles tilladelse efter jordforureningsloven. På V1

og V2 kortlagte ejendomme, der er beliggende inden for Regionens

indsatsområder for grundvand eller overfladevand, skal der ligeledes

meddeles tilladelse efter jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde.

Fredet fortidsminde Inden for 100m fra et fredet fortidsminde må der ikke foretages ændringer

i tilstanden af arealet.

Jordforurening områdeklassificering Ved planlægning af nye arealer, der inddrages i byzone, skal det vurderes,
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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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Lokalplan nr. 01-080-0010, udvidelse af eksisterende parkeringshus, 
Esbjerg. 
Kommuneplanændring nr. 2020.56 
Vedtaget 20. september 2021 
 

 
Esbjerg Byråd har den 20. september 2021 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 01-080-0010 
med tilhørende Kommuneplanændring nr. 2020.56 til Kommuneplan 2018 - 2030. 
 
Lokalplan og Kommuneplanændring har til formål 
at sikre et lille område tillægges til Teknisk anlæg, 
at sikre, at det eksisterende parkeringshus kan udvides, 
at sikre, at der indarbejdes stillingtagen til – og behandling af, hvorledes de omkringlig-

gende grønne områder inddrages i arkitektoniske udtryk – fx ved begrønning af fa-
cader, 

at sikre, at facaderne på parkeringshuset får en høj arkitektonisk kvalitet, samt at byg-
ningskroppen visuelt brydes ned i mindre dele, 

 
 
Ændringer i forhold til forslaget 
Med vedtagelsen af planerne er der ikke sket ændringer i lokalplanen og kommuneplan-
ændringen. 
 
 

 



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.  
 
Her kan du se planerne 
Planerne er indberettet i Plandata. Kan også ses via disse link,  
Lokalplanen: 
https://lokalplaner.esbjergkommune.dk/find-lokalplan/ 
Kommuneplanændringen: 
http://kommuneplan.esbjergkommune.dk/dk/aendringer/ 
 
Planen kan også ses på internetadressen www.esbjergkommune.dk/planer 
 
Oplysning om planens vedtagelse vil blive fremsendt til offentlige myndigheder samt per-
soner, institutioner og andre, der tidligere har modtaget forslaget eller rettidigt gjort indsi-
gelse mod dette. 
 
Klagevejledning 
Planerne kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål i henhold 
til Planlovens § 58 (lovbek. nr. 1157 af 1. juli 2020). 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 22.09.2021. 
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