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OFFENTLIG HØRING  

Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 08 til 

Kommuneplan 2021, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger 

fra den xx. xxxx 20xx til den xx. xxxx 20xx. Med 

kommuneplantillægget tilpasses afgrænsningen til matrikel 8g, 

Rottarp by, Outrup.  

I høringsperioden har borgere, interesseorganisationer og andre 

myndigheder mulighed for at komme med synspunkter, 

kommentarer eller indsigelser. Eventuelle bidrag skal være Varde 

Kommune i hænde senest: 

  

xxxdag den xx. xxxx 20xx 

 

Bidrag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev 

til Plan og GIS, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk 

bidraget med ”Tillæg 08 til Kommuneplan 2021, Varde 

Kommune”. 

Efter høringsperioden vil alle bidrag blive behandlet inden der 

tages endelig stilling til planen. Hvis der bliver foretaget 

ændringer af det offentliggjorte forslag, vil eventuelle berørte 

borgere få lejlighed til at udtale sig inden planens endelige 

vedtagelse. 

Efter den politiske behandling vil ejere, naboer og bidragydere 

blive orienteret om beslutningen.  

 

OPBYGNING 

Tillæg 08 til Kommuneplan 2021 udgøres af en redegørelse, der 

beskriver planens baggrund og formål samt en række 

rammebestemmelser, der fastlægger afgrænsningen af 

rammeområdet 17.10.T01 til tekniske anlæg i form af 

biogasanlæg samt fastlægger rammerne for lokalplanlægningen.  

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? 

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende 

kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre 

bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold 

til realisering af et projekt eller en lokalplan. 

Byrådet har ansvaret for kommuneplanlægningen. 

Kommuneplanen er en sammenfattende plan der konkretiserer 

de overordnede politiske mål for udvikling og arealanvendelsen i 

kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for 

kommunen, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for 

lokalplanlægningen. Hovedstrukturen sammenfatter Byrådets 

overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i hele 

kommunen. Retningslinjerne er et udtryk for en række 

arealinteresser, der skal varetages og afvejes i den øvrige 

planlægning og administration. Kommuneplanens 

rammebestemmelser fastlægger rammerne for indholdet af 

lokalplaner for de enkelte kommuner. 

mailto:planogby@varde.dk
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BAGGRUND OG FORMÅL 

Med nærværende Tillæg 08 til Kommuneplan 2021 ønsker Varde 

Kommune at ændre afgrænsningen af den eksisterende ramme 

17.10.T01, så den følger afgrænsningen for lokalplanforslag 

17.10.L04.  

Kommuneplantillæg 08 reducerer afgrænsningen af den 

eksisterende ramme 17.10.T01, til kun at omfatte matrikel 8g, 

Rottarp by, Outrup, da Outrup Biogas ikke har mulighed for at 

udvide sig inden for matrikel 10g og 10b Rottarp by, Outrup, og 

det derfor vurderes hensigtsmæssigt at udarbejde områderne af 

rammeafgrænsningen. 

OMRÅDETS BELIGGENHED 

Området, som ligger ca. 2km syd for Outrup på Lundtangvej 

mellem Nymindegabvej og Bækkehusevej, udgør et areal på ca. 

9.5 ha., som udgøres af matrikel 8g, Rottarp by Outrup.  

EKSISTERENDE FORHOLD 

Området ligger i landzone og vedbliver at ligge i landzone. 

Området anvendes i dag til teknisk anlæg i form af et 

biogasanlæg, anvendelsen bibeholdes. 

Den eksisterende ramme 17.10.T01 består af matrikel 8g, 10b 

og 10g, Rottarp by, Outrup. Ved nærværende 

kommuneplantillæg 08 ændres afgrænsningen til kun at omfatte 

matrikel 8g, Rottarp by, Outrup. 

 

 

 

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD 

Med kommuneplantillægget revideres afgrænsningen af 

rammeområdet 17.10.T01 i henhold til Kommuneplan 2021.  

Rammebestemmelserne for rammeområde 17.10.T01 fastholder 

områdets anvendelse til tekniske formål i form af biogasanlæg. 

Foruden områdets anvendelse fastholdes, at området maksimalt 

må bebygges 60% af den enkelte ejendom og den maksimale 

højde fastholdes til 15m. 

Rammen fastholder ligeledes notat om miljøforhold, om at 

grundvandsbeskyttelse skal indgå i fremtidige lokalplanlægning 

eller behandlinger af tilladelser til bygge- og anlægsprojekter. 

Der skal ved lokalplanlægning fastlægges retningslinjer for: 

Forbud mod oplag af pesticider, olie og kemikalier samt 

håndtering af overflade- og spildevand. Samt notat om tæt 

beplantning for at afskærme indblik til anlægget.  
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RAMMEBESTEMMELSER 

I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 

1/7 2022) fastsættes ved nærværende Forslag til Tillæg 08 til 

Kommuneplan 2021, følgende ændringer: 

▪ Tilpasning af afgrænsningen for ramme 17.10.T01 til 

lokalplanafgrænsningen for forslag til lokalplan 

17.10.L04, omfattende matrikel 8g, Rottarp by, Outrup.  

Lokalplaner, der træffer bestemmelser for rammeområde 

17.10.T01, skal være i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der er indeholdt i nedenstående Tabel 1.  

 

 

 

 

Figur 1: Den nye og eksisterende afgrænsning rammeområde 17.10.T01 

til tekniske anlæg i form af biogasanlæg.    
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FORHOLD TIL ANDRE PLANER 

Kommuneplan 2021 

Forslag til kommuneplantillægget omfatter et område, der er 

udpeget i Hovedstrukturen til Kommuneplan 2021 som område 

til fælles biogasanlæg, se Figur 1. Der er i dag en eksisterende 

ramme 17.10.T01 som fastsætter rammebestemmelser for 

området.  

Med Tillæg 08 til Kommuneplan 2021 tilpasses afgrænsningen af 

rammeområde 17.10.T01 til kun at omfatte matrikel 8g, Rottarp 

by, Outrup. 

Kommuneplanudpegninger 

Følgende udpegninger i Kommuneplan 2021 er relevante for 

rammeområdet. Udpegningerne gennemgås efter den 

systematiske rækkefølge i henhold til rækkefølgen i 

kommuneplanens hovedstruktur.  

 

Tema 19: Landskabsområde Varde Bakkeø, 

landbrugslandskab. 

19.1 Anvendelse af reflekterende materialer i det åbne land skal 

søges begrænset og om nødvendigt afskærmes. 

19.2 Etablering af energiproducerende anlæg skal ske under 

hensyntagen til de landskabelige værdier og placeres, så oplevelsen 

af landskabet ikke påvirkes i væsentlig grad. 

19.3 Store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere 

end 500 dyreenheder, skal tilpasses landskabets karakter. 

Lokalplanområdet er beliggende indenfor 

Landskabskarakterområde Varde Bakkeø. Landskabet er 

særligt karakteriseret ved et enkelt sammensat 

landbrugslandskab i stor skala, med mulighed for lange kig i 

området og nabokarakterområder. Terrænet er et jævnt til let 

bølget moræneterræn. I landbrugslandskabet er det vigtigt, at 

store tekniske anlæg tilpasses landskabets karakter. Det 

vurderes, at reduceringen af rammeområdet vil have en 

positiv påvirkning af landskabet. 

 

Tema 23: Skovrejsning 

Skovrejsning 

23.1 Skovrejsning er i særlig grad ønskelig i skovrejsningsområder. 

 

23.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket, må som udgangspunkt 

ikke tilplantes med skov. 

 

23.3 Skovrejsningens indvirkning på beskyttede naturtyper skal altid 

vurderes og med et særligt fokus indenfor en afstand af 25 m. 

 

Arealet nord og øst for lokalplanområdet er underlagt uønsket 

skovrejsning (figur 10, mens selve rammeområdet ligger 

indenfor et område, hvor der gerne må etableres skov.  

Matrikel 10b, Rottap by, Outrup som ønskes udtaget af 

afgrænsningen er udlagt som fredskov. At rammeområdet 

reduceres, vurderes at arbejde for kommuneplanens tema 23 

om skovrejsningen inden for de udpegede områder. 
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Figur 2: Grønt skraverede områder er ønsket til skovrejsning. 

Lokalplan 

Nærværende Forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2021 er 

udarbejdet sideløbende med Forslag til Lokalplan 17.10.L04 – 

Udvidelse af Outrup biogas.  

INTERNATIONALT NATURBESKYTTELSESOMRÅDE – 

NATURA 2000-OMRÅDER OG BILAG IV-ARTER 

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis 

gennemførelse af planen kan betyde: 

• at planen skader Natura 2000-områder, 

• at yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i 

habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget 

eller ødelagt, eller  

• at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets 

bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. 

Lokalplanområdet ligger ca. 4,4 km til nærmeste Natura 2000 

område nr. 84, Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Filsø og 

Kærgård klitplantage, som placeret sydvest for 

lokalplanområdet.  

Varde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-

arter i området. Der er ikke observeret Bilag IV arter på 

lokaliteten, og på grund af områdets karakter forventes der 

heller ikke at være forekomst af Bilag IV arter. 

Varde Kommune vurderer, at lokalplanen ikke vil have nogen 

negative påvirkninger af Natura 2000-området og bilag IV-

arter. 
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MILJØVURDERING 

Miljøvurdering af planer og programmer 

Der er udarbejdet en miljøvurdering for forslaget til 

kommuneplantillæg 08 samt lokalplanforslag 17.10.L04, efter 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter. 

Konklusionen af miljøvurderingen er, at udvidelse af Outrup 

Biogas i overvejende grad kun vil medføre ubetydelige 

påvirkninger af det omgivende miljø. Det kan ligeledes 

konkluderes at kommuneplantillægget, som omhandler en 

reducering af afgrænsningen af kommuneplanrammen, ikke vil 

have negativ påvirkning på området. 

 

Ved udvidelsen af biogasanlægget kan det ud fra 

miljøvurderingen konkluderes, at flere landbrugsbedrifter blive 

omdannet fra at være energiforbrugende til at være 

energiproducerende, hvilket vil medvirke til en reduktion i 

udledningen af drivhusgasser og dermed til opfyldelse af 

Varde Kommunes energimålsætning. 

Anvendelse af afgasset biomasse til udspredning på 

landbrugsjord, med den højere udnyttelse af næringsstofferne 

som den afgassede biomasse vil have, vil medføre en 

reduktion i udledningen af næringsstoffer til Vadehavet, 

Grådyb og Ringkøbing Fjord, som er internationalt beskyttede 

naturområder.  

Udvidelsen vil medføre en øget trafikmængde til og fra 

biogasanlægget. Bygherre har hertil igangsat processen om at 

indgå en frivillig udbygningsaftale omkring følgende tiltag: 

Lundtangvej sideudvides fra 5 til 7 meter, der etableres en 

venstresvingsbane fra Nymindegabvej, og cykelstien på 

nymindegabvej tilbagetrækkes ved krydset 

Nymindegabvej/Lundtangvej. 

Det kan ikke udelukkes, at der kan forekomme lugtgener 

enkelte dage på året i forbindelse med driften af 

biogasanlægget. Det er dog ikke sandsynligt at lugtgenerne vil 

have et omfang hvor de kan betegnes som væsentlige for de 

omboende. Indsyn til anlægget kræver at man bevæger sig 

indenfor 300 meter af anlægget. Fra andre indsigtspunkter og 

beboelser vil biogasanlægget være helt eller delvist skjult bag 

læhegn. 

Der anses ikke at være en forøget risiko forbundet med 

udvidelsen af biogasanlægget. Der udarbejdes en 

beredskabsplan for anlægget til forebyggelse og håndtering af 

uheld og utilsigtede driftsstop. 

Miljøvurdering foreligger i et selvstændigt notat, der kan 

rekvireres ved Planafdelingen, Varde Kommune, samt ses på 

Varde Kommunes hjemmeside: www.vardekommune.dk 

Høring af berørte myndigheder  

Varde Kommune har i forbindelse med miljøvurderingen, haft 

et forslag til et afgrænsningsnotat i offentlig høring fra d. 14. 

september til 28. september 2021 hos berørte myndigheder, 

naboer, grundejere og øvrige interessenter indenfor en 1km 

høringszone af anlægget og for offentligheden på Varde 

Kommunes hjemmeside. 

Formålet med afgrænsningsnotatet var at afdække indholdet i 

miljøvurderingen. I forbindelse med høringen indkom 5 

høringssvar som suppleret indholdet af afgrænsningsnotatet.  
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KOMMUNEPLANTILLÆGGETS RETSVIRKNINGER 

I henhold til Lov om planlægning, § 12, stk. 2 og 3, kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med 

kommuneplanens rækkefølgebestemmelser samt modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller 

ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Forbuddet kan dog 

ikke nedlægges, såfremt området er omfattet af en gældende lokalplan eller byplanvedtægt. Derudover kan forbud efter § 12, stk. 3 ikke 

nedlægges, hvis området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen. 

 

VEDTAGELSESPÅTEGNING 

Forslag til Tillæg 08 til ”Kommuneplan 2021, Varde Kommune” er vedtaget med henblik på offentlig høring, i henhold til § 24 i lov om 

planlægning, af Varde Byråd den 13. oktober 2022. 

 

                                     P.b.v. 

   

   

Mads Sørensen / Mogens Pedersen 

Borgmester  Kommunaldirektør 
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BILAG – RAMMEBESTEMMELSER FOR 17.10.T01 – Rottarp By, Outrup 

 

 

Specifik anvendelse I 

Biogasanlæg 

Maks. bebyggelsesprocent 60 

Bebyggelsesprocenten beregnes af Den enkelte ejendom 

Maks. højde 15 

Maks. etager  

Specifik anvendelse II 

 

Maks. bebyggelsesprocent  

Bebyggelsesprocenten beregnes af  

Maks. højde  

Maks. etager  

Specifik anvendelse III 

 

Maks. bebyggelsesprocent  

Bebyggelsesprocenten beregnes af  

Maks. højde  

Maks. etager  

Anvendelse generel Tekniske anlæg og trafikanlæg Notat - Miljøforhold Grundvandsbeskyttelse skal indgå i fremtidige lokalplanlægning eller 

behandlinger af tilladelser til bygge- og anlægsprojekter. Der skal ved 

lokalplanlægning fastlægges retningslinjer for: Forbud mod oplag af 

pesticider, olie og kemikalier samt håndtering af overflade- og 

spildevand. 

Fremtidig zone Landzone Notat – Infrastruktur  

Notat – Anvendelsesbestemmelser 

 

Biogasanlæg Notat – Zoneforhold  
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Notat – Områdets anvendelse: 

 

 Notat – Lokalplaner og 

byplanvedtægter  

indenfor rammen: 

 

Notat – Bebyggelsens omfang og  

udformning: 

 

 Notat: Området skal omkranses af tæt beplantning, der kan afskærme for 

indblik 

Notat - Opholds- og friarealer  

 

 

Tabel 1: Rammebestemmelser for rammeområde 17.10.T01  
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