
 

   1/1 

 Dato 22.06.2022 

 Dok.nr. 82785-22 

 Sagsnr. 21-4124 

 Ref. MAGN 

 

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til ændring af lokalplan 

25.01.L02 for matr.nr. 5 br, Årre By, Årre, for boligområder og arealer 

til rekreative og offentlige formål i Årre 
 
I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til ændring af lokalplan 25.01.L02 for matr.nr. 5 br, 

Årre By, Årre, for boligområder og arealer til rekreative og offentlige formål i Årre, har Varde 

Kommune modtaget bemærkninger fra følgende: 
 

1. Lone Brink (indkommet 08.06.2022) 

2. Ribe Stift (indkommet 16.06.2022) Ingen bemærkninger 

 

Lokalplannummer uden geografisk lokation i brev 

Lone Brink skriver, at det er et godt initiativ med ændringerne til lokalplanen. Hun efterspørger dog, at Varde 

Kommune i deres offentliggørelsesbrev henviser til den geografiske lokation for lokalplansområdet, så det er 

nemmere at finde frem til forslaget.  

Vurdering: 

I offentliggørelsesbrevet henvises til Varde Kommune hjemmeside med en guide til, hvordan man som 

borger finder lokalplansforslaget på hjemmesiden. På forsiden af lokalplansforslaget er der et kortudklip 

af lokalplansområdet. Varde Kommune vurderer, at Lone Brinks bemærkning omhandler proceduren 

for offentliggørelsen af planforslag og ikke indholdet af det konkrete planforslag.  

 

Afledte justeringer: 

Varde Kommune tager det til efterretning.  

 

Ribe Stift har ingen bemærkning 

Ribe Stift svarer i en bemærkning, at kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien, og mange af dem ligger som 

væsentlige kendingsmærker i landskabet. Kirkerne og deres omgivelser skal søges bevaret på en sådan måde, at 

harmonien mellem kirke og omgivelser opretholdes. Stifterne og kommunerne skal derfor sikre indsynet til og 

udsynet fra kirkerne, og skal gennem de udpegede kirkebeskyttelsesområder bidrage til at sikre, at kirkerne 

bevares som tydelige kendingsmærker i landskabet og respekteres i den kommunale forslaget. Ribe Stift 

vurderer, at lokalplanændringen ikke vil have påvirkning af udsyn fra eller indsyn til kirken. Stiftet forbeholder sig 
sin stilling i forbindelse med den kommende planlægning. Ribe Stift håber dog på, at de kirkelige myndigheder 

fortsat inddrages i den videre og mere detaljerede planlægning. 

Vurdering: 

Ingen.  

Afledte justeringer: 

Ingen. 

 


