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Esbjerg 
Forslag til kommuneplanændring nr. 2020.56 
Forslag til lokalplan nr. 01-080-0010, udvidelse af eksisterende parke-
ringshus, Esbjerg 
 

 
 
Plan & Miljøudvalget vedtog den 1. december 2020 at offentliggøre forslag til lokalplan 
nr. 01-080-0010, forslag til kommuneplanændring nr. 2020.56 samt tilhørende ”Redegø-
relse for trafik, støj, visuel fremtræden, angående parkeringshus ved Sydvestjysk Syge-
hus, Esbjerg” 
 

 
 
Forslagene har til formål 
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 facader. 
at sikre, at facaderne på parkeringshuset får en høj arkitektonisk kvalitet, samt at byg-
ningskroppen visuelt brydes ned i mindre dele. 
 
 

Miljøvurdering 
Esbjerg Kommune har afgjort, at kommuneplanændringen og lokalplanforslaget ikke 
kræver udarbejdelse af en miljørapport i henhold til Miljøvurderingslovens § 10 (lovbek. 
nr. 973 af 25. juni 2020). 
 



Afgørelsen samt tilhørende ”Redegørelse for trafik, støj, visuel fremtræden, angående 
parkeringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg” fremlægges sideløbende med lokal-
planforslaget. Du kan finde afgørelsen og redegørelsen på https://www.esbjerg.dk/om-
kommunen/annoncer. 

 
Retsvirkninger 
Planforslagene har den foreløbige retsvirkning, at ejendomme inden for området ikke må 
bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den 
endelige plans indhold. 
  

Her kan du se forslagene og en info-film 
Planerne er indberettet i Plandata. Kan også ses via disse link,  
 
Lokalplanen: 
https://lokalplaner.esbjerg.dk/find-lokalplan/ 
 
Kommuneplanændringen: 
http://kommuneplan.esbjerg.dk/dk/aendringer/ 
 
Info-film: 
https://ek-marketing.videomarketingplatform.co/se-

cret/65482589/43391fd335e02488a44ff90b29048d03  
 
 

Din mulighed 
Har du bemærkninger eller ændringsforslag til forslagene til lokalplan, kommuneplanæn-
dring med tilhørende ”Redegørelse for trafik, støj, visuel fremtræden, angående parke-
ringshus ved Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg”, skal de indsendes skriftligt til Esbjerg By-
råd, Plan, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, eller pr. e-mail: plan@esbjerg.dk 
senest den 4. februar 2021. 
 
Sammen med høringen kan du finde et digitalt link til en info-film om planerne ved at 
klikke her eller på kommunens hjemmeside fra den 10. december 2020.  
 

Behandling af personoplysninger 
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 og forbedring af denne.  
Vi har ansvar for, at dine oplysninger behandles og opbevares forsvarligt indenfor ram-
merne af EU’s databeskyttelsesforordning. 
 
Læs mere om vores behandling af dine persondata på www.esbjerg.dk 
 

 
 
Annoncen: Kan ses på internetadressen www.esbjerg.dk/annoncer den 10. december 

2020. 
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