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 Dato 08.04.2022 

 Dok.nr. 132769-21 

 Sagsnr. 20/260 

 Ref. slyn 

Resumé af indkomne bemærkninger til 2. Forslag til lokalplan 

11.01.L10 for Nygaards Afrika samt udkast til vurdering af disse 

I forbindelse med den offentlige høring af 2. Forslag til lokalplan 11.01.L10 for Nygaards Afrika, har 

Varde Kommune modtaget bemærkninger fra følgende: 

 

1. Ribe Stift (indkommet 07.10.2021) – ingen bemærkninger 

2. Dorte og Kurt Christensen (07.11.2021) 

3. Niels Christiansen (08.11.2021) 

 

Bemærkningerne summeres kort op og vurderes i dette notat. Det er bemærkninger til selve indholdet 

af lokalplanen, der har været fokus på. Der henvises i øvrigt til selve bemærkningerne. De indkomne 

bemærkninger giver anledning til, at forvaltningen foreslår en række justeringer i lokalplanen. Disse er 

indskrevet direkte i plandokumentet for at give et fuldt overblik over ændringerne. 

Sproglige præciseringer og mindre ændret tilpasninger er ikke opsummeret og vurderet herunder, men 

fremgår af den tilrettede lokalplan.  

På grund af bemærkningernes detaljegrad, følger resume og vurdering af de indkomne bemærkninger 

opbygningen af lokalplanen.  

Resume af indkomne bemærkninger er skrevet med grøn tekst og vurdering af 

bemærkninger er skrevet med rød tekst.  

 

Indledning til lokalplanen 

Niels Christiansen, herefter NC, mener, at teksten i ”Høringsboksen i lokalplanens indledning ikke har 

været retvisende og dækkende for lokalplanens indhold, og NC foreslår på den baggrund følgende tekst: 

” lokalplanen giver mulighed for at etablere 16 hytter til overnatning på hotellignende vilkår, gårdbutik 

samt at der kan indgå spise-, musik- og dansearrangementer i aktiviteterne, som tilknyttet den i dag 

eksisterende udstillingsvirksomhed på stedet”. 

Forvaltningen medgiver, at teksten i ”høringsboksen” ikke har været retvisende og dækkende for 

lokalplanens indhold. Det skyldes blandt andet tidsperspektivet i plansagen, fordi den midlertidig 

landzonetilladelse til hytter udløb i den mellemliggende periode.  

Det indsendte forslag fra NC er dækkende for lokalplanens samlede indhold, og vil derfor blive 

indarbejdet i en lettere redigeret form i den blå boks på side 4 i lokalplanen under ”LOKALPLANENS 

INDHOLD”. Årsagen er, at den blå boks OFFETLIG HØRING redigeres væk fra lokalplanen i 

forbindelse med tilretning til endelig vedtagelse. Årsagen til at det er nødvendigt redigere i det 

indsendte forslag fra NC, er, at det skal sikres, at beboelse, parkering, dyrehold, mødelokaler og kontor 

samt put and take sø også indgår, samt at begrebet ”restaurant” anvendes i stedet for ”spisested”.   
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NC kommenterer på formuleringer i beskrivelsen af det videre forløb i lokalplanens indledning, der 
ifølge NC giver en misvisende information til borgerne om deres mulighed for at udtale sig inden den 

endelige vedtagelse af lokalplanen 

Forvaltningen medgiver, at denne tekst godt kan præciseres, og det vil ske fremadrettet.  

 

NC mener, at beskrivelserne under ”baggrund og formål” er forkerte, fordi det er beskrevet, at ønsket 

også er at udvide det hegnede område til dyrehold.  

Det er korrekt, at det hegnede område ønskes udvidet, men det omhandler et ønske for ansøger om 

at udvide det hegnede område til dyrehold. Det er en udvidelse inden på egen jord primært på 
matr.nr. 19 Lydumgård, og på en mindre del af matr.nr. 8a Lydum. Derfor tilrettes teksten ikke.  

 

NC mener, at emnerne ”støj”, ”lys” og ”lugt” skal tilføjes til den indledende tekst om, at lokalplanen 

skal medvirke til, at aktiviteterne på Nygaards Afrika ikke virker generende for det omkringliggende 

miljø. 

Det vurderes korrekt, at emnerne ”støj” og ”lys” mangler og disse tilføres. Emnet ”lugt” reguleres 
imidlertid i ordinære miljøtilsyn og ikke i en lokalplan, hvorfor de ikke tilføjes.  

 

NC mener, at informationsværdien af billede 1 i lokalplanen er for ringe, da hensigten med billedet er 

en nem geografisk lokalisering af lokalplansområdet.  

Forvaltningen medgiver, at informationsværdien i forhold til let at kunne orientere sig geografisk ud 
fra ”billede 1” kan forbedres, hvorfor der udarbejdes et nyt kortmateriale i både en stor og lilla skala.  

 

Under ”Eksisterende forhold” mener NC, at det er en fejl at anvende begrebet ”ferie- og 
fritidserhverv”.    

Forvaltningen medgiver, at der kunne have været anvendt andre begreber, som eksempelvis 

”turisterhverv” fremfor ”ferieerhverv”, og at teksten kunne have været formuleret mere 

hensigtsmæssigt. Det skyldes tidsperspektivet i plansagen, da den midlertidig landzonetilladelse til 

hytter udløb i den mellemliggende periode.   

 

NC mener, at det er forkert at skrive, at der foreligger en tidsbegrænset landzonetilladelse til 
opsætning af 10 hytter. 

Forvaltningen medgiver, at teksten ikke har været retvisende og dækkende for lokalplanens indhold. 

Det skyldes blandt andet tidsperspektivet i plansagen, da den midlertidig landzonetilladelse til hytter 
udløb i den mellemliggende periode. Teksten tilpasses.  

 

NC mener, at det vil være mere korrekt at anvende begrebet ”udbygget ejendom” end ”udbygget 
område”, da NC mener, at aktiviteterne knyttet til udstillingsvirksomheden på stedet er af beskedent 

omfang.  

Begrebet ”udviklet område” henviser til, at området inden udarbejdelse af kommuneplantillægget 
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blev anvendt til dyrehold, udstillingsvirksomhed og parkering. Det er korrekt, at det i dette tilfælde er 

en samlet ejendom, men det vurderes, at begrebet ”område” er mere hensigtsmæssig at anvende til 

formidling, da der er tale om en ejendom på 39 ha. Begrebet ejendom anvendes ofte i relation til 

konkrete bygninger. Forvaltningen henviser eksempelvis til, at dyreholdet også udgør en eksisterende 

anvendelse på en del af de 39 ha.  

 

§1. Lokalplanens formål 

NC ønsker en præcisering og større detaljegrad af lokalplanens formål.  

Præciseringen og detaljegraden af lokalplanens formål følger Varde Kommunes generelle forvaltningspraksis 
på området.  

 

§2. Områdets afgrænsning og zonestatus 

NC ønsker, at lokalplanens bonusvirkning behandles som et særskilt politisk punkt.   

Det er normal praksis at give lokalplaner bonusvirkning i landzoner, der opfylder kravene hertil. Det 

sikrer tilmed, at der ikke sker dobbelt administration i forvaltningen. Derfor har det ikke været 
behandlet som et særskilt politisk punkt.  

 

§3. Områdets anvendelse 

Dorte og Kurt Christensen mener ikke, at aktiviteter i Delområde D1 er yderligere beskrevet udover 

publikumsture og spørger ind til, hvad begrebet ”aktiviteter ” dækker over.  

Aktiviteter er beskrevet i den redegørende tekst til bestemmelse 3.1, som er ” Delområde D1 anvendes 
inden udarbejdelse til dyrehold med en put and take sø.  Området må desuden anvendes til f.eks. 

guidede ture for publikum.” Derudover må den eksisterende lovlige anvendelse af put and take søen i 
delområde D1 fortsætte. Det er ikke vurderet muligt at udspecificere begrebet aktiviteter yderligere, 
da planloven ikke indeholder hjemmel til at fastsatte bestemmelser for, hvordan aktiviteter skal 

afholdes gennem en lokalplan. 

 

NC gør opmærksom på, at der mangler en beskrivelse i lokalplanens redegørelse af, hvad det vil sige at 

udleje hytter på hotellignende vilkår.  

Der gøres opmærksom på, at lokalplanen allerede indeholder en beskrivelse i lokalplanens redegørelse 

under overskriften ”Sommerhuslov”, men det er vurderet hensigtsmæssigt at indarbejde begrebet 

hytter i dette afsnit. Dernæst vurderes det korrekt, at der bør tilføjes en redegørende tekst til §3.2, 
som fastlægger anvendelse i delområdet med hytterne.  

 

NC spørger ind til status i sagen om, at forvaltningen har bedt bygherres konsulent om at indhente en 
forhåndstilkendegivelse eller —godkendelse fra Bolig- og Planstyrelsen i forhold til bygherres ønske om at 
have mulighed for opstilling og udlejning af 16 hytter. 

Forvaltningen er blevet oplyst af ansøgers konsulent, at der er ikke anmodet om en forhåndstilkendegivelse. 
Det er primært blevet vurderet, at der er tale om et korttidsprodukt, hvor der ikke er påtænkt udleje for 
mere end 2-3 nætter ad gangen. Udleje i op til 5 nætter kræver ikke tilladelse.   
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NC mener, at det bør fremgå af lokalplanen, at den ikke giver mulighed for camping.  

En lokalplan angiver som udgangspunkt udelukkende de anvendelsestyper, som lokalplanen muliggør og 
ikke de anvendelser, der ikke er mulige. Der vil aldrig kunne udarbejdes en udtømmende liste for 
anvendelser, der ikke er mulige indenfor en lokalplan. Derfor vurderes det ikke hensigtsmæssigt at ændre 
formuleringen i lokalplanens anvendelse.    

 

NC gør opmærksom på, at den redegørende tekst om antallet af hytter er forkert i områdets anvendelse.  

Forvaltningen medgiver, at den redegørende tekst til områdets anvendelse ikke har været retvisende og 
dækkende for lokalplanens indhold. Det skyldes blandt andet tidsperspektivet i plansagen, da den 
midlertidig landzonetilladelse til hytter udløb i den mellemliggende periode. Teksten tilpasses.  

NC mener, at det er forkert, at der under områdets anvendelse for delområde 2 står, at området kan 
benyttes til put and tak sø (§3.2). Dernæst gør NC opmærksom på, at der en §3-beskyttet sø i delområde 2, 
som er blevet fjernet indenfor de seneste år, og at forvaltningen inden udløbet af høringsfristen for denne 
plansag ikke har nået at vende tilbage med en anmodet statusredegørelse omkring denne §3-beskyttet sø. 

Forvaltningen medgiver, at det er forkert beskrevet, at der kan anlægges en put and take sø i delområde D2. 
Det skyldes, at delområdernes afgrænsning er blevet ændret undervejs. Den eksisterende store sø i 
delområde D1 var anlagt som put and take i sin tid. Derfor tilrettes bestemmelser, så det korrekte 
delområde fremgår.  

I forhold til spørgsmålet omkring den sø, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, så indgår afklaring 
af, om der er tale om en uoverensstemmelse i forhold til beskyttelsen i den samlede prioritering af 
kommunens øvrige sager omkring uoverensstemmelser af §3 beskyttet natur. 

 

NC gør opmærksom på, at han tidligere er blevet informeret af forvaltningen om, at der ikke er pligt til at 
fjerne gyllebeholderen i delområde D4 selvom, den ikke benyttes længere. NC mener derfor, at der bør 
indskrives et krav i lokalplanen om, at den eksisterende gylletank skal fjernes af hensyn til miljø- og 
skadedyrsproblemer. 

Det er korrekt, at forvaltningen tidligere har oplyst, at der ikke er pligt til at fjerne gyllebeholderen i 
delområde D4.  

Det er mange år siden, at gyllebeholderen sidst blev brugt til gylle. Tidligere har Niels Nygaard brugt 
gyllebeholderen til at opbevare fisk til udsætning i sin lystfiskersø (den eksisterende put and tak sø i 
delområde D1). Om han stadig gør det, vides ikke af forvaltningen.  

Når man giver tilladelse til en gyllebeholder i det åbne land, skal man i dag stille krav om nedrivning af 
gyllebeholderen, når den ikke længere er i brug. Men denne gyllebeholder er opført i 1980’erne i 
forbindelse med et landbrug. Nygaards Afrika er i dag et aktivt landbrug på grund af dyreholdet i form af 
vildsvin og hjorte. Det er ikke praksis i forvaltningen at indarbejde vilkår om, at en gyllebeholder, der er 
opført ved et landbrug skal fjernes, når den ikke længere er i brug.  

Der er desuden ikke hjemmel i miljølovgivningen til at kræve gyllebeholderen fjernet på anden vis.  

Generelt har lokalplaner ingen handlepligt, hvorfor området, hvor gyllebeholderen er placeret i derfor 
fortsat kan anvendes til et landbrugsmæssig formål. Der er ingen ændring af arealanvendelse i dette 
delområde. Der er med andre ord ikke lovhjemmel til at indskrive en fjernelse af den eksisterende lovlige 
gyllebeholder som en forudsætning for ibrugtagning af dette delområde i lokalplanen.   
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NC forslår, at der gives mulighed for en servicebygning i delområde D5, der er området, hvor der i 
lokalplanen gives mulighed for etablering af en ny put and take sø. Denne servicebygning skal sikre 
toiletfaciliteter mv. til brugerne, medvirke til at mindske behovet for at krydse den fælles privatvej og 
mindske nabogenerne.   

Det vurderes hensigtsmæssigt at indarbejde en mulighed for en servicebygning med toiletfaciliteter i 
delområde D5. Dette gøres ved at tilføje en bestemmelse for delområde D5 under hhv. ”bebyggelses 
placering” og præcisere en bestemmelse og tilhørende redegørelse under ”bebyggelsen omfang”.    

 

§4. Udstykning 

NC mener ikke, at der er sammenhæng mellem bestemmelse og tilhørende redegørelse vedr. udstykning, 
der sikrer, at lokalplansområdet ikke kan udstykkes, men derimod skal forblive som en samlet ejendom.  

Det vurderes, at det fremgår af lokalplanens bestemmelse og tilhørende redegørelse, at lokalplanområdet 
kun kan udstykkes som én samlet ejendom. Sproglig præcisering er indarbejdet.  

 

§5. Veje, stier og parkering 

NC forslår, at begrebet ”fysiske afværgeforanstaltninger” ændres til ”fysiske foranstaltninger” og at 
”vejadgang” ændres til ”vejbredde” i § 5.1.4 med den hensigt at højne forståelsen og formidlingen af 
bestemmelsen.  

Det vurderes fortsat mest hensigtsmæssigt at anvende begrebet ”fysiske afværgeforanstaltninger”, da dette 
begreb henviser direkte til planlovens §15, stk.2, som omhandler afskærmningsforanstaltninger som 
betingelse for blandt andet ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal. 
Begrebet vejbredde er indarbejdet.  

 

NC mener, at billede nr. 6 i lokalplanens redegørelsen til §5.1.4 bør udskiftes og gøres mere informativ og 
detaljeret, samt at den efterfølgende tekst bør præciseres.  

Det vurderes ikke nødvendigt at udarbejde et mere detaljeret billede nr. 6 i lokalplanens redegørelse, da der 
samtidigt i teksten henvises til bilag 3, lokalplankortet. Den efterfølgende tekst er præciseret.  

 

NC spørger ind til, om der etableres 3 eller 4 overkørsler ifølge §5.1.5?  

Dernæst mener NC, at billede nr. 7 ikke er tilstrækkelig informativ, fordi den grønne markering er svært 
genskuelig, og fordi billedet bør indeholde en mere præcis information om overkørslernes placering og 
placeringen af de fysiske afværgeforanstaltinger.   

Der etableres i alt 3 overkørsler i overensstemmelse med bilag 3 i lokalplanen, men der er indarbejdet 
præciseringer i formuleringen af selve bestemmelsen 5.1.5, så der ikke opstår misforståelser.  

Dernæst er der udarbejdet et nyt billede 7 med en tydelig markering. Der er dog ikke indarbejdet en 
præcisering af overkørslen (de er fastlagt i bilag 3) eller de fysiske afværgeforanstaltningernes endelige 
placering. Den detaljerede udformning af de fysiske foranstaltninger, som skal sikre, at ind- og udkørsel til 
den private fællesvej ikke finder sted udenfor de godkendte adgange vil blive fastlagt i forbindelse med 
godkendelsen af vejanlægget. 

 

NC gør opmærksom på, at der i redegørelsen til §5.2.1 er henvist til forkerte delområderne.  
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Dette er korrekt, og det tilrettes i lokalplanen. Der skal stå D2 og D3, og IKKE D1 som hidtil anført.  

 

NC mener, at der bør tilføjes en redegørende tekst til §5.2.3 om, hvordan kravet at ”kørearealerne i 
lokalplanområdet skal indrettes, så der ikke forekommer bakning til og fra den private fællesvej eller den 
offentlige vej Nr. Lydumvej” indfries.  

Forvaltningen vurderer, at tilføjelsen er hensigtsmæssig, og der indarbejdes derfor en redegørende tekst til 
denne bestemmelse i lokalplanen.  

 

Ligeledes mener NC, at §5.2.3 også skal omfatte traktorer med påhæng af vogne og lignende, samt lastbiler 
uanset om det er varetransport eller ej.  

Det vurderes, at formuleringen af §5.2.3 omfatter alle typer køretøjer, herunder også traktorer og lastbiler.  

 

NC mener, at lokalplanen skal udspecificere i hvilket området forbuddet mod at køre baglæns med store 
køretøjer gælder ift. §5.2.4.   

Bestemmelsen §5.2.4 er omformuleret, så det fremgår, at der er tale om den fysiske indretning af arealerne. 
En lokalplan kan fastsætte bestemmelser om det fysiske design af kørearealer, parkeringsarealer, 
færdselsarealer mv., men en lokalplan kan ikke fastsætte bestemmelser om køreretning eller regulere 
brugerne af vejarealer. Overkørsler til parkeringspladser reguleres med hjemmel i Vejloven.  

 

NC efterspørger en påvisning af, hvorledes antallet af 90 parkeringspladser til biler og 4 parkeringspladser til 
busser i delområde D3 er beregnet, og efterspørger en tilhørende illustrationsplan for parkeringspladsen. 
Dernæst efterspørger NC en nærmere redegørelse og beskrivelse af, hvordan op til 400 personer rent 
praktisk skal kunne komme til og fra lokalplansområdet  

 

I forbindelse med regning af trafikken er der anvendt følgende regnestykke:  

o 4 busser á 45 gæster 

o 90 biler á 2,5 pr. bil 

o Gæster til hytterne er ikke medregnet i de 400. Her forventes der i gennemsnit 2 pr. værelse, 
dvs. ca. 40 gæster i egen bil i det område.  

o I alt 4x45+90x2,5 = 405 gæster.  

o Ved 400 gæster – 40 gæster i hytter = 360. Det giver 45 gæster pr. bus og 2 pr. bil eller 2,5 
pr. bil og 34 pr. bus – samt alle kombinationer herimellem.  

o Princip for indretning af parkeringspladsen er indsat nedenfor. 
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I forbindelse med miljøscreeningen af lokalplanforslaget, er det vurderet, at der lokalt vil kunne opleves en 
forøgelse i trafikken til og fra området. I miljøscreeningen blev det desuden vurderet, at den nye trafik vil 
være spredt over et langt tidsrum og deraf med en lav intensivitet. Der forventes derved nogen negativ 
påvirkning. I forlængelse heraf vurderes det imidlertid ikke, at øgningen af trafikken på den offentlige 
strækning af Nørre Lydum vil påvirke trafiksikkerheden.  

 

NC gør opmærksom på en sammenblanding af tekstens dele i §5.3.1, der gør, at teksten ikke giver mening.  

Det er korrekt, og der er indarbejdet et ændringsforslag. 

 

NC foreslår, at der etableres handicapparkering for hver 25 parkeringsplads, og at antallet af 
handicappladser udregnes i forhold til både eksisterende og nye parkeringspladser, jf. §5.3.1. 

Det er vurderet mest hensigtsmæssigt at henvise til de til en hver tid gældende regler i bygningsreglementet 
(det nuværende bygningsreglement er BR18), så der både undgås dobbeltregulering eller undgås at 
bestemmelserne er modsatrettede.  

Det skyldes, at bygningsreglementet har nogle faste beregningstabeller i forhold til forholdet mellem 
parkering til alm. personbil og handicapparkering ift. kassebiler. Kravet om den første 
handicapparkeringsplads starter ved anlæggelse af den 10. parkeringsplads til alm. biler. 

Derfor er ændringen faktisk en skærpelse i forhold til de tidligere krav i forslaget til lokalplanforslaget om en 
handicapparkering for hver 25. parkeringsplads.  

Et forslag til ændret bestemmelse og tilhørende redegørelse er indskrevet i lokalplanen.  

 

NC stiller spørgsmålstegn ved redegørelsen til bestemmelse 5.3.3. Bestemmelse 5.3.3 omhandler, at der skal 
etableres 1 parkeringsplads pr. hytte. NC mener ikke, at den redegørende tekst er entydig, da det fremgår af 
redegørelsen, at der både kan parkeres ved hytterne og flere steder centralt i området. NC mener, at der 
kun er et alternativt til parkering ved hytterne, nemlig parkering i D3. NC mener derudover ikke, at der er 
mulighed for parkering ved hytterne.  

Lige nu er der mulighed for at parkere umiddelbart foran hytterne og derudover på parkeringspladsen i 
delområde D3. Det er hensigten, at dette skal fastholdes, men derudover også at man skal kunne parkere 
mellem hytterne eller for enden af vejen med hytterne, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt fremadrettet.  

Der indarbejdes en sproglig præcisering i redegørelsen.   

 

NC foreslår, at der tilføjes krav om handicapparkering ved fiskesøen samt krav om anlæg af flisebelagt sti for 
kørestolsbrugere.  

Som tidligere nævnt i forhold til handicapparkering, så er det vurderet mest hensigtsmæssigt at henvise til 
de til en hver tid gældende regler i bygningsreglementet, således at der undgås en dobbeltregulering eller at 
bestemmelserne er modsatrettede.  

Det skyldes, at bygningsreglementet har nogle faste beregningstabeller i forhold til forholdet mellem 
parkering til alm. personbil og handicapparkering ift. kassebiler. Kravet om den første 
handicapparkeringspladser starter ved anlæggelsen af den 10. parkeringsplads til alm. biler. 
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Der er ikke noget, der i lokalplanen står til hinder for, at der kan anlægges en flisebelagt sti for 
kørestolsbruger, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at ændre lokalplanen. Hvis der indarbejdes et krav, vil 
det også indebære et krav om at stien skal være tilgængelig.  

 

§6. Bebyggelsens omfang og placering 

NC mener, at afstandskravet til skel i §6.1.3 på 2,5 m for byggefelt B3 er for lille, når der samtidigt skal 
etableres et 3-rækket hegn i skel langs den vestlige del af side af B3. NC foreslår, at afstanden til skel hæves 
til minimum 5 m.  

Forvaltningen gør opmærksom på, at det er en forkert antagelse. Kommentaren fra NC bygger på en forkert 
forståelse af lokalplanens sammenhæng mellem §6.1.3 og 8.1.1 med henvisning til bilag 3.  

§6.1.3 fastlægger, at ”Bebyggelse inden for byggefelt B3 skal placeres min. 2,5 m. fra naboskel.” Det skyldes 
især afstanden, der skal holdes mod syd til vejskel. Byggefelt B3 grænser ikke op mod skel mod vest, som NC 
beskriver det.  

Det fremgår af §8.1.1., at ”Langs dele af lokalplanområdets afgrænsning skal beplantningen udføres som et 
plantebælte med min. 1-3 rækker og en rækkeafstand på min. 1,5 m, på strækningen vist på 
Lokalplankortet, Bilag 3. Dele af beplantningsbæltet skal placeres på støjafskærmningen, som er beskrevet i 
bestemmelse 8.3.5.”  

Det fremgår af bilag 3, at der syd for byggefelt B3 skal etableres 1 række plantebælte, mens der mod vest 
skal etableres et 3-rækket plantebælte. 

 

NC gør opmærksom på, at højden på den eksisterende bygning i byggefelt B1 (bygningen, der anvendes til 
udstillingsvirksomhed) ifølge byggetilladelsen til bygningen fra 2013 er 6,9m. Dette stemmer også overens 
med NC’s egne vurderinger. Derfor mener NC, at det er forkert at give mulighed for en byggehøjde på 12 
meter, og NC forstår ikke, at han tidligere er blevet oplyst af forvaltningen, at byggehøjden på denne 
bygning er ca. 10-11 m. NC foreslår at sænke byggehøjden til 7 m for byggefelt 1.   

Derudover mener NC, at lokalplanen er selvmodsigende, da den anfører, at der kun må ske en udnyttelse i 
1,5 plan samtidig med, at lokalplanen fastsætter en byggehøjde på 12 m.  

Forvaltningen påpeger, at det ikke er korrekt, at en byggehøjde på 12 meter hører sammen med bebyggelse 
i 1,5 plan. NC’s kommentar vurderes at være en sammenblanding af to forskellige bestemmelser, der 
regulerer bebyggelsen i to forskellige delområder.   

Lokalplanen fastlægger derimod følgende bestemmelser:  

6.2.4 Bebyggelse i byggefelt B1 må opføres med en højde op til 12 meter over terræn.  

6.2.5 Bebyggelse inden for byggefelt B2 må opføres i en højde op til 6,5 m, dog kun i én etage med 
udnyttet tagetage. 

Forvaltningen har dog undersøgt sagen nærmere, og giver NC ret i, at højden på 12 meter i byggefelt B1 er 
anført forkert. Den eksisterende bygning i byggefelt B1 er 6,9 m. Hvordan denne fejl er opstået i både 
forvaltningen og ved bygherrers konsulent vides ikke. Det er vurderet hensigtsmæssigt at sænke højden af 
muligt byggeri i byggefelt B1 til 8,5m, hvilket er en meget anvendt byggehøjde i både det åbne land og ved 
boligbyggeri. Der er gennemført partshøring ved ansøger på denne ændring, og ansøger havde ingen 
kommentarer. Ændringer er derfor indarbejdet i lokalplanen.  

 

NC mener, at den redegørende tekst til bestemmelse 6.2.9, ventilationsanlæg, er for subjektiv, og at der bør 
stilles mere præcise krav til materialer og refleksion. Det omhandler teksten: ”Afkast fra ventilationsanlæg, 
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materialer vedrørende ventilationer og tekniske installationer skal afskærmes, så de ikke skæmmer i det 
omkring liggende område.”  

Forvaltningen påpeger, at der er tale om en redegørende tekst, som skal læses i sammenhæng med den 
tilhørende bestemmelse. Det er bestemmelse 6.2.9, som fastlægger følgende:  

”§6.2.9 Ventilationsanlæg skal inddækkes i samme materiale som facaden eller i sort træ”.  

I lokalplanens bestemmelse 7.1.1.fastlægges facadematerialer til: 

”7.1.1 Facader på ny bebyggelse inden for byggefelt B1, B2 og B3 skal udføres i rød/brune 
teglsten eller som træbeklædning eller facadeplader i en mat jordfarve, defineret ved en NCS 
kode indeholdende min. 50 % sort.” 

Når bestemmelse 6.2.9 og 7.1.1 læses i sammenhæng, så er der netop fastlagt bestemmelser, der sikrer 
præcise krav til en hensigtsmæssig regulering af ventilationsanlæg.  

 

Dorte og Kurt Christensen mener ikke, at det står oplyst nogen steder i lokalplansforslaget, hvor de 
bygningsudvidelser og udvidelsesmuligheder i Delområde D3 er påtænkt? 

I lokalplanen fremgår flere bestemmelser vedrørende D3. Delområde D3 indeholder byggefelterne B1 og B2. 
Nedenfor er oplistet de steder, hvor bygningsudvidelser og udvidelsesmuligheder i delområde D3 er 
påtænkt. 

• Lokalplanen fastlægger i §3.3, at delområde D3 kun må anvendes til beboelse, servicebygninger, 
udstillingsvirksomhed, én gårdbutik, restaurant med køkken, kontor- og mødelokaler, parkering, 
musik og dansested samt til etablering af afskærmende foranstaltninger. 

• Lokalplanen fastlægger i §.6.1.1, at ”bebyggelse skal placeres inden for de på Lokalplankort, bilag 3, 
viste byggefelter, B1, B2 og B3”. 

• Yderligere fastlægger §6.2.3, at ”det samlede etageareal inden for delområde D3 må ikke overstige 
2.500 m2; med max 1.800 m2 inden for byggefelt B1 og max 700 m2 inden for byggefelt B2.”  

• I bestemmelse 6.2.4 fastlægges, at ”bebyggelse i byggefelt B1 må opføres med en højde op til 8,5 
meter over terræn”. 

• I bestemmelse 6.2.5 fastlægger lokalplanen, at ”bebyggelse inden for byggefelt B2 må opføres i en 
højde op til 6,5 m, dog kun i én etage med udnyttet tagetage”. 

 

Dorte og Kurt Christensen mener heller ikke, at de tekniske anlæg og overdækning på 30 m2 i forbindelse 
med fiskesøen i delområde D5 er omtalt yderligere i lokalplanen og gør opmærksom på, at disse 
byggemuligheder ikke fremgår af bilag 4.  

Det er ikke vurderet nødvendigt at specificere de tekniske anlæg og en overdækning på 30 m2 yderligere 
end hvad der fremgår af lokalplanens bestemmelse §6.2.10, som fastlægger at ”Det samlede areal til 
overdækning i forbindelse med fiskesøen i delområde D5 må ikke overstige 30 m².” 

Overdækning på 30m2 fremgår ikke af bilag 4, fordi bilag 4 er et vejledende illustrationskort til lokalplanen 
og denne overdæknings lokalitet endnu ikke er kendt. De gøres opmærksom på, at lokalplanen ikke giver 
bonusvirkning til denne bygning i bestemmelse §11.1, og derfor fremgår denne overdækning heller ikke af 
kortbilag 5.1-5.5, som er lokalplankort med bonusvirkning.   
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§7. Bebyggelsens ydre fremtræden 

NC foreslår en præcisering af begrebet i ”direkte tilknytning til” der nævnes i §7.3.2, og som relaterer sig til 
opstilling af reklameskilte og pyloner, hvor afstanden er maksimalt 2 meter fra sokkel af de bygninger. 
Dernæst mener NC, at det bør fremgå af bestemmelserne i lokalplanen, hvad den maksimale størrelse må 
være på disse pyloner og reklameskilte. 

Lokalplanens bestemmelse 7.3.5 fastlægger størrelsen på reklameskilte på bebyggelsens facader i hele 
lokalplanens område, men der er indarbejdet en præcisering med ordene ”i alt”. Se bemærkning nedenfor.  

”7.3.5. Der må i alt opstilles maks. 3 reklameskilte på bebyggelsens facader hver med en maks. 
størrelse på 2,5 m2.” 

Lokalplanens bestemmelse 7.3.6 fastlægger antal pylon eller skilt ved indkørslen til lokalplanområdet i 
delområde D3.  

”7.3.6 Der må opstilles maks. 1 pylon- eller almindeligt skilt med en maks. størrelse på 1,8 m. x 0,6 
m. ved indkørslen til lokalplanområdet i delområde D3.” 

Forvaltningen vurderer det korrekt, at det vil skabe en bedre administration af lokalplanen at få tilføjet en 
præcisering af begrebet ”i direkte tilknytning til”. Derfor er en præcisering indarbejdet i den tilhørende 
redegørelse i lokalplanen. Derudover er teksten i redegørelsen med information fra skiltebekendtgørelse 
blevet præciseret.  

Desuden har forvaltningen ved kvalitetssikring fundet det hensigtsmæssigt at indarbejde en uddybende 
præcisering af, hvad digitale skilte og skilte med lyseffekter vil sige i redegørelsen. Der er også blevet 
indarbejdet en bestemmelse, som fastlægger størrelsen på henvisningsskilte indenfor lokalplanområdet.    

 

NC undrer sig over, at lokalplanen ikke indeholder bestemmelser om flagstænger både i forhold til det åbne 
land generelt, men også set i lyset af, at NC er blevet oplyst af forvaltningen om, at Nygaards Afrika har en 
tilladelse til opsætning af flagstænger og skilte tilbage fra juli 2015. En tilladelse, som skulle betyde, at der i 
dag må være 3 flagstænger placeret et stykke fra landevejen oppe på p-pladsen.  

Forvaltningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at fastlægge bestemmelser for flagstænger i 
lokalplanen, da flagstænger fortsat kan reguleres hensigtsmæssigt af skiltebekendtgørelsen i det åbne land. 
Varde Kommune har i juli 2015 truffet afgørelsen ”Skiltning for Nygårds Afrika m.m.” med hjemmel i 
naturbeskyttelseslovens §21, som gav tilladelse til 3 flagstænger placeret et stykke fra landevejen oppe på 
p-pladsen.  

 

NC finder det nødvendigt at præcisere skiltenes placering yderligere i forhold til lokalplanen §7.3.5. 

Forvaltningen har suppleret bestemmelsen med en præcisering, men det vurderes ikke hensigtsmæssigt at 
fastlægge skiltenes placering yderligere.  

 

NC gør opmærksom på sætningen ”der ikke må opstilles yderligere facadeskilte end dem, der findes inden 
for lokalplansområdet inden lokalplanens endelige vedtagelse” legitimerer alle eksisterende skilte. 

Det vurderes hensigtsmæssig at ændre formuleringen til ”Eksisterende lovlig skiltning må bibeholdes.”   

Derudover kan forvaltningen oplyse, at forvaltningen i juli 2015 træf en afgørelse om ”Skiltning for Nygårds 
Afrika m.m.” med hjemmel i skiltebekendtgørelsen, naturbeskyttelseslovens §21, hvor der blev givet lov til 
reklameopstilling på vilkår om henholdsvis 3 stk. 8 m høje flagstænger, ét 1,6 m x 2,05 m stort dobbeltsidet 
skilt og én reklametrailer til virksomheden. Der er desuden opsat 4 reklameskilte på selve bygningen. 
Vilkåret var, at opstillingen ikke vil være dominerende, såfremt flagstængerne blev flyttet, således at 
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afstanden mellem bygningerne og flagstængerne var max 50 m, og at reklametraileren enten blev fjernet 
eller flyttet helt op mod bygningerne. 

Lokalplanens bestemmelse om antal skilte og størrelsen på skilte, er en stramning af den tidligere tilladelse, 
som også var i overensstemmelse med skiltebekendtgørelsen. Men som det fremgår af redegørelsen til 
lokalplanens bestemmelse om skiltning, så må eksisterende lovlig skiltning bibeholdes.    

 

NC efterspørger en vurdering af, hvorvidt lokalplanens bestemmelser for skiltning overholder 
skiltebekendtgørelsen.  

Det vurderes, at bestemmelserne for skilte i lokalplanen er i overensstemmelse med skiltebekendtgørelsen, 
hvilket altid vurderes ved interne høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Som nævnt tidligere, 
har forvaltningen ved kvalitetssikring fundet det hensigtsmæssigt at indarbejde en præciserende tekst i 
redegørelsen med information fra skiltebekendtgørelse.  

 

§8. Ubebyggede arealer 

NC mener ikke, at bestemmelse 8.1.1. er formuleret, så den giver mening, fordi det af bestemmelsen 
fremgår, at antallet af rækker i et plantebælteskal være ”minimum 1-3.” NC mener derimod, at kravet bør 
omskrives til at være et, som minimum, tre-rækket beplantningsbælte med en bredde på minimum 6 meter 
for at bidrage til en tættere visuel afskærmning.  

Bestemmelsen vurderes af forvaltningen til at være korrekt formuleret, når den læses i sammenhæng med 
lokalplankortet, bilag 3. Der henvises også direkte til dette bilag i bestemmelsen. Dog medgiver 
forvaltningen, at man for at højne forståelsen af bilag 3 og plantebælternes udstrækning, med fordel kan 
tilføje en supplerende redegørende tekst til bestemmelse 8.1.1, samt en præcisering af hvad en 
minimumsbredde er på et 3-rækket plantebælte er. 

 

NC mener, at det er væsentligt, at der plantes andet end popler i Delområde D5 i forhold til at give en mere 
naturpræget, kvalitetsmæssig og stormfaldssikret beplantning. Derfor foreslår NC, at krav i bestemmelse 
8.1.10 højnes ved at sætte krav om minimum 50 % indblanding af eg samt 25 % indblanding af andre 
hjemmehørende arter. Dermed sikres det ifølge NC, at der kun bliver maksimum 25 % popler i Delområde 
D5.  

Der gøres opmærksom på, at lokalplanen fastlægger, at beplantningsbælterne skal bestå af hjemmehørende 
og egnstypiske løvfældende og stedsegrønne træer og buske både langs den nordlige grænse af delområde 
D5 og langs støjvolden i den vestlige del af delområde D5 i §8.1.1. Derudover er det ud fra et landskabelige 
synspunkt, ikke vurderet nødvendigt at opstille yderligere bestemmelser for beplantningen i delområde D5 i 
forhold til at afskærme en sø (i form af en put and take sø) fra det åbne land. Derfor gives der mulighed for 
både poppel og videreførelse af eksisterende læhegnsbeplantning i delområde D5.    

 

NC gør opmærksom på, at den redegørende tekst til §8.2.1 om anvendelsesbestemmelserne i delområde D2 
ikke er korrekt, da der ikke planlægges for en fiskesø i delområde D2.  

Det er korrekt, at fiskesø skal slettes fra den redegørende tekst, da den eksisterende fiskesø ligger i D1. Der 
indarbejdes en præcisering af, hvad delområde D2 anvendes til i lokalplanen.  

 

NC mener, at §8.2.3. om fastsættelse af ubebyggede arealer i delområde D2 kun nævner træarten poppel.   
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Forvaltningen er ikke enig i NC’s påstand, da §8.2.3 fastlægger, at der kan plantes poppel, egnstypisk 
beplantning eller græs. Dermed er der åbnet op for andre muligheder af træarter, så længe de er 
egnstypiske. Det er ikke vurderet nødvendigt at fastlægge bestemmelsen mere præcist.  

 

NC mener, at bestemmelse og den tilhørende redegørelse for støjvolde (§8.3.4) bør gøres mere forståelig og 
generelt præciseres. –Ikke mindst henvisningen til at lokalplanen giver bonusvirkning for de støjvolde, der er 
nævnt på kortbilag 5.1. Derudover gør NC opmærksom på, at indtegningen af støjvolden i det nordøstlige 
hjørne af delområde D3 ikke er entydig i form og udstrækning, når voldens gengivelse på bilag 3, 4 og 5.1 
sammenlignes.  

Det vurderes, at udformningen af bestemmelsen og den tilhørende redegørelse følger normal praksis 
indenfor dette område, og det vurderes derfor ikke nødvendigt at ændre dette.  

Derudover medgiver forvaltningen, at støjvolden i det nordøstlige hjørne af delområde D3 ikke var entydig i 
form og udstrækning på bilag 3, 4 og 5.1. Dette er nu tilrettet efter kortbilag 3, som er lokalplankortet. 

 

NC foreslår, at bestemmelsen for opsætning af lys i delområde D4 præciseres af hensyn til naboer.  

Det er ikke muligt at regulere selve lokalplanens bestemmelse mere præcist, da planlovens fastlægger, at 
belysning af veje og andre færdselsarealer ikke kan reguleres indenfor områder udlagt til jordbrugsmæssig 
anvendelse. Det er planlovens §15, stk. 4. Der tilføjes dog en tilhørende redegørende tekst.  

 

NC foreslår, at bestemmelsen for oplag også omfatter affald i form af eksempelvis bygningsrester, 
emballage.  

Der er tilføjet en præcisering i lokalplanen og en udvidelse af den redegørende tekst. Der er ikke hjemmel til 
at regulere oplag i form af bygningsrester eller emballage i en lokalplan generelt, da der kun kan fastlægges 
bestemmelser om udformning, anvendelse og vedligeholdelse af ubebyggede arealer ifølge planlovens §15, 
stk. 2, nr. 10. Behandlingen af affald på ejendomme, i form af for eksempel bygningsrester og emballage, 
finder sted efter klage, og sker med hjemmel i enten miljøbeskyttelsesloven eller affaldsloven.   

 

§11. Landzonelokalplan med bonusvirkning 

NC mener, at teksten i §11.1 punkt 2 vedrørende bonusvirkningen for de 16 hytter skal præciseres, så det 
fremgår, at der er bonusvirkning for opstilling af 10 hytter på hver 30 kvm. og 6 hytter på hver 45 kvm., i alt 
svarende til 570 kvm. hytteareal. 

Det vurderes korrekt, at punktet skal præciseres, og dette er indarbejdet i lokalplanen.  

 

NC mener, at der er behov for at tilføje, at den maksimale størrelse for den enkelte hytte er 45m2. 

Det vurderes korrekt, men denne tilføjelse indarbejdes i bestemmelsen 6.2.2, som omhandler bebyggelsens 
omfang i delområde D2.  

 

NC gør opmærksom på, at der henvises til de forkerte bilagsnumre i bonusvirkningen for hytterne. Der 
henvises i teksten til bilag 5.1 og 5.3., men tilsyneladende ikke til bilag 5.2, som er det bilag, som gengiver de 
hytter, der i øjeblikket henstår på arealet. 
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Forvaltningen medgiver, at der skal henvises til bilag 5.2 og 5.3 i forhold til bonusvirkningen for hytter. Dette 
tilrettes i lokalplanen.  

 

NC gør opmærksom på, at den redegørende tekst til bonusvirkning for hytter er forældet, da den 
midlertidige landzonetilladelse til hytter er udløbet.  

Forvaltningen medgiver, at den oplysende tekst ikke har været retvisende og dækkende for lokalplanens 
indhold, hvilket blandt andet skyldes tidsperspektivet i plansagen, da den midlertidig landzonetilladelse til 
hytter er udløbet i den mellemliggende periode. Teksten tilpasses. 

 

NC foreslår, at bonusvirkningen i lokalplanen ikke skal omfatte spise, spille- og dansested, og anbefaler i 
stedet, at denne aktivitet skal følge den almindelige sagsbehandlingsprocedure for landzonetilladelser med 
høring og offentliggørelse.  

Planlovens §15, stk. 4 indeholder ikke en begrænsning i forhold til hvilke forhold, der kan tildeles 
bonusvirkning i en lokalplan. Ligeledes indeholder planlovens §15, stk. 4 ikke en begrænsning i forhold til, at 
der kan opstilles vilkår til denne bonusvirkning. Der kan opstilles vilkår på samme måde i en bonuslokalplan 
som i en landzonetilladelse. Det skal være sagligt relevante vilkår, og der skal være proportionalitet i 
vilkårenes intensitet. Det vil sige, at de ikke må være mere indgribende end formålet tilsigter. Det er normal 
praksis at give lokalplaner bonusvirkning i landzoner, der opfylder kravene hertil, da dobbeltarbejde i 
administrationen herved undgås. 

 

NC mener at, bestemmelsen vedr. bonusvirkning for guidede ture i området bør præciseres, så det fremgår 
af de guidede ture, hvad omfanget er i forhold til hyppighed, tid på døgnet og ugedage. NC påpeger, at det 
er en forudsætning for bonusvirkninger, at aktiviteten fremgår tydeligt, samt at der henvises til de 
antagelser, støjrapporten blev udarbejdet på.  

Forvaltningen vurderer, at bonusvirkningen for guidede ture i området bør udgå, da planloven ikke 
indeholder hjemmel til at fastsatte bestemmelser for, hvordan aktiviteter skal afholdes gennem en 
lokalplan. 

Derfor skal der søges separat landzonetilladelse til aktiviteten guidede ture.  

 

NC ønsker at have oplyst om de ture, som afholdes i øjeblikket, og altså inden lokalplanens evt. vedtagelse, 
er lovlige at afholde. 

Forvaltningen fastslår, at de afholdte ture ikke har en landzonetilladelse fra Varde Kommune.  

 

 

§12. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 

NC foreslår, at der i lokalplanens redegørelse til bestemmelserne om forudsætninger tilføjes, hvorledes 
kommunen som myndighed vil sikre, at de opstillede betingelser i lokalplanen overholdes fra dag 1, og 
specielt om betingelserne nævnt i § 12 (forudsætninger for ibrugtagning). Dernæst gør NC opmærksom på, 
at alle støjproblemer ikke vil forsvinde, selvom de vejledende støjkrav er overholdt.  

  

Overholdelse af lokalplanen, herunder ibrugtagningsbestemmelserne, vil skulle påses som led i kommunens 
almindelige tilsynsvirksomhed. I og med, at der er tale om en delvis lovliggørelse, så indgår forholdet 
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allerede i kommunens tilsyn, hvor der tages højde for blandt andet anlægsperioden for eksempelvis 
afværgeforanstaltninger. Udførslen af kommunens tilsynsvirksomhed skal ikke reguleres i en lokalplan i 
forhold til blandt andet hyppighed og omfang. Derfor vurderes det, at det ikke er hensigtsmæssigt at 
specificere dette i lokalplanens redegørelse til ibrugtagningsbestemmelserne.  

 

Redegørelsen til lokalplanen 

NC mener, at afsnittet i lokalplanens redegørelse vedrørende naturbeskyttelse er mangelfuldt i form af, at §-
3 arealernes nærmere beliggende og omfang ikke er beskrevet. NC mener ikke, at konsekvenserne af 
lokalplanens realisering er beskrevet for §3-arealerne. Dernæst stiller NC sig undrende overfor en 
formulering i miljøscreening vedrørende §3-beskyttede søer og dispensationer hertil.  

Det fremgår af det omtalte afsnit i lokalplanens redegørelse, at realisering af lokalplanens bonusvirkning 
ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at de landzonetilladelser, der gives, som 
følge af lokalplanens bonusvirkning, ikke medfører behov for dispensation fra naturbeskyttelsesloven.  

I miljøscreeningen fremgik følgende sætning: ”Der er registeret §3 beskyttede søer inden for planområdet. 
Ændring af tilstanden af søerne vil kræve en dispensation fra Kommunalbestyrelsen. Lokalplanen giver ikke 
bonusvirkning til anlæg i de beskyttede områder.” 

Der gives IKKE bonusvirkning i lokalplanen til ændring af §3 søernes tilstand, og derfor skal der søges 
dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, hvis dette er ønskeligt engang i fremtiden.   

 

NC gør opmærksom på, at det er langs lokalplansområdets nordøstlige afgrænsning og ikke den nordvestlige 
afgrænsning at der ligger et diget. Desuden gør NC opmærksom på, at en del af diget ligger indenfor 
lokalplanområdets afgrænsning.  

Forvaltningen medgiver, at dette er blevet anført forkert. Diget ligger langs den nordøstlige afgrænsning, og 
dette tilrettes i lokalplanen. 

 

NC gør opmærksom på, at der i lokalplanens redegørelse under overskriften ”Særligt værdifuldt 
landbrugsområder” fremgår, at afstanden til den nærmeste gylletank er 375 m. NC mener, at det 
underbygger, at den eksisterende gylletank i lokalplanens delområde D4 ikke længere er i brug til 
landbrugsmæssigt formål, og at den burde fjernes.  

Der henvises til tidligere svar under §3 – anvendelse vedr. delområde D4.  

 

Dorte og Kurt Christensen mener ikke, at det er korrekt at skrive i lokalplanens redegørelse under 
overskriften” Særligt værdifuldt landbrugsområder”, at de 2,7 ha landbrugsareal, som udtages af 

landbrugspligten med lokalplanen, ligger isoleret fra andre landbrugsarealer, og at der ved dette udtag 

ikke et areal, der er væsentligt i forhold til samdrift med øvrige landbrugsarealer. Desuden gør Dorte 

og Kurt opmærksom på den private fællesvej.  

Det vurderes forsat, at de 2,7 ha, som udtages af arealer med landbrugspligt, ikke har en væsentlig 
placering i forhold til placeringen af de nærliggende landbrugsarealer, og at lokalplanen ikke 

fastlægger regler, som er i modstrid med lovgivningen for private fællesveje.  
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Turisme 

Dorte og Kurt Christensen mener, at den nuværende anvendelse ved Nygaards Afrika, i form af vildsvin og 

importerede krondyr i en indhegning, ikke er i overensstemmelse med kommunens turismestrategi i forhold 

til bæredygtig udvikling og kvalitetsturisme. Desuden mener Dorte og Kurt Christensen, at det ikke er 

korrekt at anvende begrebet ”differentierende og naturskønne overnatningsoplevelser” i forhold til de 
faktiske forhold omkring lokaliteten af hytterne.  

 

Lokalplanen er blandt andet udarbejdet for at fastsætte de planlægningsmæssige rammer for områdets 
drift, anvendelse, udvikling og omdannelse. Herunder at skabe en ramme for de aktiviteter, der er knyttet til 

Nygaards Afrika.   
  

Det fremgår af Kommuneplan 2021, hovedstrukturens Tema 4 om Turisme, at Varde Kommune ønsker at 

bidrage til udvikling og synliggørelse af oplevelser og turismeaktiviteter i hele kommunen. Intentionen med 
dette er at understøtte udviklingen af bæredygtige turismeprojekter, der gør kommunen mere attraktiv for 

turister og bidrager til, at gæsterne oplever større dele af kommunen og de omkringliggende attraktioner 

under hensyntagen til miljøet, naturen og kommunens borgere. Indsatsen skal styrke indlandsturisme og 

udbuddet af oplevelser til glæde for både borgere og turister.  

  

Af de turistpolitiske overvejelser fra Kommuneplan 2021’s redegørelse, Tema 4, fremgår det med henblik på 
fremadrettet at kunne øge andelen af turister, der overnatter på hoteller, feriecentre og lignende, hvor 

gæsterne typisk har et højere forbrug af serviceydelser og dermed vil bidrage til at øge indtjeningen i 
turisterhvervet. Varde Kommune ønsker gennem kommuneplanlægningen at sikre, at der skabes bedre 

muligheder for investeringer i udvikling af kollektive ferieformer som hoteller, feriecenter og 
campingpladser i tilknytning til de eksisterende destinationer og bysamfund. 

 

Kombinationen af de forskellige virksomhedstyper, som udgør Nygaards Afrika, vurderes at være i 
overensstemmelse med kommunens planlægning for turisme, og vurderes at give mulighed for netop gode 

oplevelser for både borgere og turister. 
 

 

Overensstemmelse mellem kommuneplantillægget og lokalplanen 

Dorte og Kurt Christensen mener, at kommuneplantillæg 05 (tidligere kommuneplantillæg 37) ikke 

indholdsmæssigt stemmer overens med 2. lokalplanforslag til lokalplanen for Nygaards Afrika.   

 

Et kommuneplantillæg i form af en kommuneplanramme fastsætter de overordnede forhold for 
arealanvendelsen og den efterfølgende lokalplanlægning indenfor rammeområdet. En lokalplan kan 

fastsætte mere snævre bestemmelser for arealanvendelsen og byggemulighederne end fastsat i en 
kommuneplanramme. Forvaltningen vurderer, at lokalplanen for Nygaards Afrika er i overensstemmelse 

med kommuneplantillægget, da lokalplanen netop fastlægger nogle mere snævre bestemmelser end 

kommuneplanrammen giver mulighed for.  

 

Øvrige forhold 

NC mener, at informationsværdien i den tekst, som blev bragt på Varde Kommunes hjemmeside under 

høringsperioden var meget overordnet, mangelfuld og ikke var tilstrækkelig oplysende og dækkende i 

forhold lokalplanens indhold og i forhold til hvilke aktiviteter, som har betydning for naboerne. NC mener, at 

teksten på hjemmesiden bevirker en forkert tilgang fra kommunens side i forhold til at ville i dialog og høre 
på borgernes synspunkter omkring det fulde indhold af den foreslåede og nye lokalplan.  
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Varde Kommune har i den mellemliggende periode skiftet hjemmeside. Det har derfor ikke været 

umiddelbart muligt at genskabe siden. Hvis det antages, at NC’s bemærkninger er korrekte, så medgiver 

forvaltningen, at den oplysende tekst på hjemmesiden har været meget overordnet og ikke så detaljeret 

som NC ønskede det.  
 

Dorte og Kurt Christensen mener, at lokalplanforslaget for Nygaards Afrika er behæftet med fejl, er upræcis 

formuleret, og at forslaget bærer præg af, at der ensidigt kun er taget højde for ansøgers ønsker. 

 

• Dorte og Kurt Christensen gør opmærksom på følgende forhold på ejendommen: 

• 10 hytter uden tilladelse.  

• Forvaltningen er enige i, at den midlertidig landzone- og byggetilladelse er udløbet, og at hytterne 
derfor ikke er i anvendelse.  

 

• 3300 m2 parkeringsplads anlagt uden tilladelser og uden en forudgående nabohøring (senere 

godkendt).  

• Forvaltningen medgiver, at dette er korrekt men påpeger, at der efterfølgende er givet landzone- og 

byggetilladelse til p-pladsen.  
 

• Ulovligt byggeri af garage som forvaltningen har politianmeldt. Retsmøde sat til 16.05.2022. 

• Tilbygning til garage (til privaten), hvor udstedelse af byggetilladelse har været forhindret af 
lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Påbuddet om lovliggørelse er berammet i Byretten i Esbjerg 

til maj 2022. 
 

• Politianmeldelse for overtrædelse af Dyreværnsloven, fra Fødevarestyrelsen, som kan få betydning 
for fremadrettet dyrehold. Retsmøde sat til 16.05.2022. 

• Varde Kommune kan ikke udtalelse sig om Fødevarestyrelsens myndighedsområde.  

 
 

 


