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Baggrund

Ændringen vil give mulighed for udvidelse af Esbjerg Havn.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et havneområde sydvest for Østhavn.

Redegørelse

Baggrunden for dette kommuneplantillæg er et ønske om at skabe mulighed for Esbjerg Havns fortsatte udvikling ved

at sikre udbygningsmuligheder af havnen. Det forventes at kapaciteten på de eksisterende havnearealer i løbet af

nogle år vil være fuldt udnyttet. Planlægningen skal sikre, at området efter opfyldning af søterritoriet kan anvendes til

havneformål.

Med kommuneplanens nye bestemmelser gives mulighed for bebyggelsestæthed op til 50 % og byggehøjder op til 35

meter. Højdegrænsen gælder ikke for oplag. Bebyggelsesmulighederne vurderes at være nødvendige for at sikre de

tilstrækkelige muligheder for fremtidig anvendelse af området i relation til fx havvindmøller.

Kajkoten er fastlagt til 4,5 m DVR90 og for arealerne bag kajerne til 5,0 DVR90, og med en anlægskonstruktion, der

muliggør en forhøjelse af arealet, hvis dette af hensyn til oversvømmelsessikring på et senere tidspunkt bliver

nødvendigt.

Anvendelse og bebyggelse af de indvundne arealer til havneformål kan først ske efter vedtagelse af en lokalplan for

området. Lokalplan har til formål at sikre, at de indvundne arealer kan anvendes til havneformål, samt at der

fastsættes bestemmelser for den konkrete disponering og udførelse af bebyggelse og anlæg på havnen, således at
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bebyggelse sker med omtanke for de omkringliggende omgivelser.

Kommuneplanændringen påvirker kommuneplanens bindinger for henholdsvis større sammenhængende landskaber

og landskabskarakterområder. Inden for de større sammenhængende landskaber skal den visuelle sammenhæng

mellem forskellige landskabselementer sikres. Inden for landskabskarakterområderne skal landskabets karakter

understøttes og udvikles. Planområdet er delvist overlappende med både landskabskarakterområde 561.23

Vadehavet og udpegningen af større sammenhængende landskaber. Begge bindinger dækker hele

vadehavsstrækningen i Esbjerg Kommune. Allerede i dag udgør Esbjerg Havn delvist en visuel barriere mellem

Vadehavet syd for Esbjerg og Ho Bugt. Havnens industrielle karakter står i kontrast til den øvrige del af vadehavet og

er en del af Esbjerg Kommunes profil set fra vand siden. Dette udtryk forventes fastholdt med den planlagte

havneudvidelse. Planen og det konkrete projekts påvirkning af landskabet er nærmere belyst i miljørapporten.

Med kommuneplanændringen ændres afgrænsningen af landskabskarakterområde 561.23 Vadehavet og

udpegningen af de større sammenhængende landskaber, så der fremover ikke er overlap mellem planområdet og de

to bindinger.

Herudover er der et overlap med Natur- og vildtreservat Vadehavet jævnfør Bekendtgørelse om fredning og

vildtreservat i Vadehavet. Ifølge bekendtgørelsens § 11 kan staten meddele tilladelse til etablering af havne inden for

natur- og vildt reservatet.

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

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.13 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-100-0007.

Indkaldte idéer

I perioden 18-04-2018 til 16-05-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede

byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det ændringer i både Hovedstrukturen og Rammedelen samt påvirkning af enkelte

bindinger.

Høringsperioden

Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringen på otte uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den 31-03-2021.

Husk at angive navn og adresse.

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. Der er i forbindelse med miljøvurderingen lavet en habitatvurdering.

Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle- og
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rasteområder væsentligt. 

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til Miljøvurderingsloven for forhold der kan have indvirkning på miljøet.

For at projektet kan realiseres skal der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

På grund af samtidighed mellem godkendelse af projekt og udarbejdelse af planer udløser kommuneplanændringen

og lokalplan også et krav om miljørapport for hvert planniveau. Afgørelsen om, at miljøvurderingen af planen er

indarbejdes i miljøkonsekvensrapporten blev annonceret fra den 14-03-18 til den 18-04-18.

Hovedstrukturdel
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Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres det udvidede område til Havneområde. Derved ændres

Virksomhedsstøjisolinjen og den Planlagte zonegrænse. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel
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Rammedel

Af kortet kan ses at udvidelsen får nyt enkeltområde 01-100-290.

Hovedområde- og underområdegrænserne vil justeres i forbindelse med udvidelsen.

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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01-100-290 - Havneområde sydøst for Capricornkaj

Bestemmelser
Rammenummer 01-100-290

Rammenavn Havneområde sydøst for Capricornkaj

Zonestatus Blandet zonestatus

Hovedanvendelse Havneområde

Havneerhverv sydøst Anvendelsen fastlægges til havneerhverv uden boliger, dvs. havneerhverv i

form af havneorienteret industri med særlige beliggenhedskrav, samt

mindre belastende havneerhverv såsom havneorienteret håndværk,

maskinfabrikker, levnedsmiddelfabrikker, fragt, handel og service. Der kan

placeres virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning er

klassificeret mellem klasse 4 og 7. Opfyldte arealer skal ligge i kote DVR90

+4,5 meter eller derover på kajarealer og i kote DVR90 +5,0 på arealerne

bag kajerne. Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området.

B% max 50 for det opfyldte område Bebyggelsesprocentbestemmelser - B% max 50 for det opfyldte

byzoneområde under et.

Max 40 m Bygningshøjden fastsættes for ny bebyggelse til max 40 m fra terræn.

Opholdsarealer for erhverv Der fastsættes bestemmelser for rimelige, velbeliggende og anvendelige

opholdsarealer.

Virksomhedsstøj 70 Støjbelastningen fra hver virksomhed fastsættes for perioderne

dag/aften/nat til:

max 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området,

max tilladte støj i naboerhvervsområder,

max 55/45/40 dB(A) i centerområder (herunder blandet bolig og

erhverv) og ved boliger i det åbne land,
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max 50/45/40 dB(A) i etageboligområder og

max 45/40/35 dB(A) i områder med lav boligbebyggelse.

Risikoerhverv I området skal der sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for

risikoerhverv.

Trafik- og Færgehavn Der skal sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for Trafik- og Færgehavn i

sejlbare vandarealer og på havneværker, som kajanlæg, ramper og

lignende.

VVM-anlæg Der er udarbejdet en miljørapport eller en VVM-redegørelse for et VVM-

pligtigt projekt i området. Der må ikke tillades etableret eller ændret byggeri

eller anlæg, der kan forhindre en realisering af det beskrevne projekt.

Bindninger
Vindmøllestøj Støjbelastningen fra vindmøllerne fastlægges i henhold til de til enhver tid

gældende love, vejledninger og lignende.

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).

Landskabskarakterområde Områdets karakter skal understøttes og styrkes. Der skal tages hensyn til

eventuelle sårbarheder i området.

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.

Natura 2000 Inden for de internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder må der

ikke tillades etableret forhold,

der kan skade det dyre- og planteliv, der søges sikret gennem EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet,

Ramsarkonventionen eller EU Habitatdirektivet.

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.

Isolinje for deponi Arealer inden for en afstand af 500 m fra aktive deponier og fra arealer

reserveret til deponi skal friholdes for udlæg til miljøfølsom anvendelse.

Isolinje for risikoerhverv Områder til risikoerhverv sikres med en risiko-isolinje på 500 meter.

Nationalpark Vadehavet I nationalpark Vadehavet kan der kun planlægges for og meddeles

tilladelse til anvendelser og aktiviteter, der understøtter nationalparkens

formål.

Vadehavsfredning Inden for og langs vadehavsfredningen må der ikke etableres forhold der

strider mod områdets udpegning som natur- og vildtreservat.

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

om området skal undtages af områdeklassificeringen.

Verdensarv Vadehavet Inden for Verdensarvsudpegningen kan der kun planlægges for og

meddeles tilladelse til anvendelser og aktiviteter der understøtter

udpegningsgrundlaget.

Kystnærhedszonen Indenfor kystnærhedszonen må der kun inddrages nye arealer i byzone og
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planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig

planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Målsatte kystvande De målsatte kystvande skal friholdes for tilledninger og aktiviteter, der

forringer tilstanden eller forhindrer, at de til enhver tid gældende

målsætninger nås.

Alvorlig oversvømmelsestrussel I områder med ”alvorlig oversvømmelsestrussel” må der ikke planlægges

for ny bebyggelse, med mindre det ved nye valide beregninger kan påvises,

at der ikke er risiko for denne type oversvømmelse i fremtiden.
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