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BAGGRUND  1.01 
  Baggrunden for udarbejdelse af tillæg nr. 1 til 

lokalplan 07.B18.01 er et ønske fra Varde 
Kommune om at ændre retningslinierne for byg-
geri i lokalplanens område I og II. 
 

   
   
OMRÅDETS BELIGGENHED  1.02 
  Området er beliggende sydvest for Varde by og 

omfatter et areal på ca. 10,7 ha, der mod nord 
afgrænses af banestrækningen Varde - Nørre 
Nebel og mod øst af Nordre Boulevard. 
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EKSISTERENDE FORHOLD OG 
KARAKTERISTIK AF OMRÅDET 

 1.03 
Lokalplanområdet er udlagt til boligformål. Den 
nordlige del som åben-lav bebyggelse og den 
sydlige del som tæt-lav bebyggelse. 

   
   
LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD  1.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princip for fastlæggelse af grænser for rumlig udnyttelse af 
grunde til enfamilie huse. 
 

 Formålet med tillæg nr. 1 til lokalplan 07.B18.01 
er at fastlægge ændringer af bestemmelserne i 
lokalplan 07.B18.01. 
 
Det har i praksis vist sig, at den i lokalplan 
07.B18.01 fastlagte udgangsbyggelinien ikke i 
alle tilfælde giver en optimal placering af bebyg-
gelsen på grundene. 
 
Retningslinierne forslås derfor ændret, så der 
gives mere fleksible rammer for byggeriets pla-
cering på grundene.  
 
Der har desuden vist sig, en tendens til at hu-
sene bygges større end tidligere. Det betyder, at 
der i højere grad sker fuld udnyttelse af bygge-
mulighederne. Når en større del af grundejerne i 
et område udnytter bebyggelsesmulighederne 
fuldt ud kommer husene til at ligge tættere 
 
Med henblik på at minimere bl.a. skyggevirknin-
ger fra nabohuse, forslås det derfor at den mak-
simale bygningshøjde ændres fra 8,5 til 7,5 m. 
Herudover foreslås, der fastsat en maksimal 
facadehøjde og et skråt højdegrænseplan. 
 
Det præciseres at tegltage skal udføres i traditi-
onel dansk, teglrød farve og dimensioner. 
 
Herudover er det for delområde II præciseret at 
områderne skal bebygges efter en samlet plan, 
godkendt af byrådet, hvor arkitektur, landskab 
og beplantning spiller sammen.  
 
Det fastsættes desuden at delområde II a-d kan 
bebygges med 30 % for ejendommen under et. 
 

 
LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 
PLANLÆGNING 

 1.05 
Tillægget indeholder ikke ændringer til lokalplan 
07.B18.01, der ændrer på forholdet til anden 
planlægning og forholder sig dermed til bl.a. 
kommune og regionplan som beskrevet i denne.
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MILJØVURDERING AF PLANER OG 
PROGRAMMER 
 
* I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 
(lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal der i forbindelse med tilveje-
bringelse af et lokalplanforslag foretages en vurdering af, om 
planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på mil-
jøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, som udar-
bejder planforslaget, efter forudgående høring af andre myn-
digheder, hvis område berøres. Hvis planforslaget antages 
ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal afgørel-
sen med begrundelse herfor offentliggøres med oplysning om, 
at afgørelsen kan påklages (jf. planlovens bestemmelser inden 
4 uger) 

 1.06 
Der skal i henhold til lov om Miljøvurdering af 
Planer og programmer udarbejdes en miljøvur-
dering af planer og programmer, der fastlægger 
rammer for anlægstilladelser til projekter, som er 
omfattet af lovens bilag 3 og 4 med mindre disse 
kun fastlægger anvendelsen af mindre områder 
eller indeholder mindre ændringer i allerede 
bestående planer og programmer og ikke vurde-
res at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Tillæg nr. 1 til lokalplan 07.B18.01 indeholder 
kun mindre justeringer af bygningsregulerende 
bestemmelser, og planen er derfor ikke omfattet 
af bestemmelserne i lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. 
 
Der er i offentlighedsperioden ikke indkommet 
bemærkninger til den miljømæssige vurdering af 
lokalplanens indvirkning på miljøet. 

   
 

RETSVIRKNINGER  1.07 
Efter byrådets endelige vedtagelse og offentlig-
gørelse af tillæg til lokalplan 07.B18.01  må 
ejendomme, der er omfattet af planen ifølge lov 
om planlægning § 18 kun udstykkes, bebygges 
eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med 
planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige 
anvendelse af en ejendom kan fortsætte som 
hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv 
krav om etablering af de anlæg m.v., der er in-
deholdt i planen. 

   
  Byrådet kan i henhold til planlovens § 19 med-

dele dispensation til mindre væsentlige lempel-
ser af lokalplanens bestemmelser under forud-
sætning af, at det ikke ændrer den særlige ka-
rakter af det område, der søges skabt eller fast-
holdt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigel-
ser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved 
tilvejebringelse af ny lokalplan. 

  Private byggeservitutter og andre tilstandsser-
vitutter, der er uforenelige med lokalplanen for-
trænges af planen. 

   
  I henhold til § 47 i lov om planlægning kan der 

foretages ekspropriation, når det vil være af 
væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokal-
planen. 

  Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, 
gælder de almindelige bebyggelsesregulerende 
bestemmelser i byggeloven og lov om planlæg-
ning. 
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  VARDE KOMMUNE 
 
LOKALPLAN NR. 07.B18.01 
TILLÆG NR. 1 
 
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgø-
relse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes 
herved følgende bestemmelser for det i § 2 
nævnte område. 
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§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL  1.01 
  at fastlægge udgangsbyggelinien i delområde I 
   
  at fastlægge bygningernes højde, 
   
  at fastlægge krav til tegletages farve, dimensio-

ner og overfladebehandling 
   
  at fastlægge krav til at byggeri inden for hvert af 

områderne II a-d skal udføres efter en samlet 
plan. 

   
§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS  Bestemmelserne i § 2 i lokalplan 07.B18.01 er 

gældende. 
   
   
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE  Bestemmelserne i § 3 i lokalplan 07.B18.01 er 

gældende. 
   
   
§ 4 UDSTYKNING  Bestemmelserne i § 4 i lokalplan 07.B18.01 er 

gældende 
   
§ 5 VEJ-, STI OG PARKERINGSFOR- 
      HOLD 

 Punkt 5.05 i lokalplan 07.B18.01 afløses af  
følgende bestemmelser: 

  5.05 
   

I forbindelse med bebyggelse af delområde II a-
d skal der udlægges 1½-2 p-pladser pr. bolig. P-
pladser skal anlægges i byggefeltet. 

   
  De øvrige bestemmelser i § 5 i lokalplan 

07.B18.01 er fortsat gældende. 
   
§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG 
      PLACERING 

 Punkt 6.01 i lokalplan 07.B18.01 afløses af 
følgende bestemmelser: 

  
 Inden for delområde I a-g gælder: 
 a. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 

for den enkelte grund. 
 b. Bebyggelsen må opføres i op til 1½ etage. 
 c. Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m. 
 d. Facadens højde målt fra terræn til skæring 

med tagfladen må ikke overstige 3,5 m. 

 

 
Rumlig begrænsning for bebyggelse på den enkelte grund set i 
forhold til et traditionelt etplans hus på 200 m 
 

 e. Bebyggelsen skal opføres med facade i en 
udgangsbyggelinie placeret 0-5 m fra skel 
parallelt med boligvejen som vist på kortbi-
lag 2. Skraverede grunde er undtaget for 
denne bestemmelse. Bebyggelsen skal op-
føres mindst 2,5 m fra øvrige skel.   
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 f. Ingen bygningsdele, herunder gavle, tagfla-
der, kviste må føres op over et skråt 
højdegrænseplan, beregnet som 1,4 gange 
afstanden til skel mod nabogrunde. 
Undtaget herfor er skel mod vej og skel mod 
fællesarealer. 

 g. Taghældningen skal for boliger og integre-
rede garager, carport mv. være mellem 30 
og 50 grader. Det gælder dog ikke udhuse, 
garager, carporte og lignende fritliggende 
bygninger. 

  

Snit, begrænsning for rumlig udnyttelse af grund.  

 h. Garager, carporte, må ikke placeres nær-
mere naboskel end 1 m og 2,5 m fra skel 
mod vej og stier 

 
  Punkt 6.02, i lokalplan 07.B18.01 afløses af  

følgende bestemmelser: 
   
  Indenfor delområde II a-d gælder: 
   
  a. Inden for hvert delområde skal bebyggelsen 

opføres som én samlet etape og efter en 
samlet plan, hvor bebyggelsens arkitektur 
indgår i et samspil med landskabet og be-
plantning. Bebyggelsen inden for delområ-
det skal som udgangspunkt opføres i varie-
rende højder. Planen skal godkendes af by-
rådet. 

 
b. Bebyggelsen må opføres i 1, 1½ og 2 plan. 
 
c. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 

for den enkelte ejendom. 
   
d. Bebyggelsen placeres inden for de på 

kortbilag 2 viste byggefelter. Udhuse og cy-
kelskure skal opføres integreret med bolig-
bebyggelsen og der må ikke opføres yderli-
gere bebyggelse. 

 
 
 
 

 e. Bebyggelses udformning og placering skal 
tilpasses det naturlige terræn, så støttemure 
og høje sokler undgås. Der skal angives 
bygningskoter for de enkelte boliger. 

 
 
 
 
 

 f. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller 
tagflade må være højere end 10,5 m for be-
byggelse i 2 etager.  

 
  g. Tage udføres som sadeltage eller med ensi-

dig taghældning med mellem 30 og 50 gra-
der. Det gælder dog ikke udhuse. Der skal 
være ensartethed i de enkelte klynger. 
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  h. Såfremt tagkonstruktionen udføres med 
trempel eller lignende, må den indvendige 
højde af den forhøjede ydervæg ikke over-
stige 1,5 m. Det er kun boliger i 1½ - 2 be-
liggende i delområde II a og II c, der må 
opføres med trempel. 

   
  Punkt 6.03 i lokalplan 07.B18.01 udgår 

 
  De øvrige bestemmelser i § 6 i lokalplan 

07.B18.01 er fortsat gældende. 
 

   
§ 7 BEBYGGELSENS YDRE  
      FREMTRÆDEN 

 7.01 c. ændres til følgende: 
 

  Tage skal beklædes med teglsten i traditionelle 
danske dimensioner og teglrød farve. Ædelen-
goberede, glaserede eller andre former for skin-
nende teglsten tillades ikke. Dog kan tagbe-
klædning på små bygninger herunder car-
porte/garager være tagpap udført med lister. 

   
 
 

 7.02 b. ændres til følgende: 
 

 
 

 Tage skal beklædes med teglsten, tagpap udført 
med lister eller græs/urter. Til tegltage skal der 
benyttes teglsten i traditionelle danske dimensi-
oner og teglrød farve. Ædelengoberede, glase-
rede eller andre former for skinnende teglsten 
tillades ikke. 
 
Farve på tegltage der kan godkendes og 
betragtes som rødt naturtegl er S 3050 Y60R, S 
3040 Y70R og S 4040 Y70R. Glansværdien skal 
være mindre end 25 beregnet efter ISO 2813 
metoden. 
 

  De øvrige bestemmelser i § 7 i lokalplan 
07.B18.01 er fortsat gældende. 
 

   
§ 8 UBEBYGGEDE AREALER  8.03 ændres til følgende: 
  Indenfor delområde ll a-d må der ikke hegnes 

mod fællesarealerne. Der kan etableres levende 
hegn i en ensartet højde vinkelret på bygnin-
gerne. 

   
  Der kan etableres mindre friarealer til hver bolig 

inden for byggefeltet. 
   
  Ubebyggede arealer inden for byggefeltet må 

kun anvendes til opholdsarealer og have. Oplag-
ring må ikke finde sted.  
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  De dele af område ll a-d der ligger uden for byg-
gefelterne indgår i områdets fællesarealer og  
anlægges og vedligeholdes på samme vilkår 
som de øvrige fællesarealer.  
 

  8.04 ændres til følgende: 
  Læhegn, beplantet støjvold og fællesarealer 

beliggende i område ll a-d, lll, lV og V anlægges 
af Varde Kommune med terrænbehandling, be-
plantning samt stier i forbindelse med bygge-
modningen. 

   
  8.05 ændres til følgende: 
  Veje, stier, belysning og beplantning indenfor 

område III, lV og V, samt de dele af område ll a-
d der indgår i fællesarealerne anlægges af 
Varde Kommune med terrænbehandling, be-
plantning samt stier i forbindelse med bygge-
modningen. 

   
   
  De øvrige bestemmelser i §8 i lokalplan 

07.B18.01 er gældende. 
   
§ 9 FORUDSÆTNING FOR 
      IBRUGTAGNING AF NY  
      BEBYGGELSE 

 Bestemmelserne i §9 i lokalplan 07.B18.01 er 
gældende. 

   
§ 10 GRUNDEJERFORENING  Bestemmelserne i § 10 i lokalplan 07.B18.01 

er gældende. 
   
   
§ 11 TILLADELSER FRA ANDRE  
         MYNDIGHEDER 

 Bestemmelserne i § 11 i lokalplan 07.B18.01 
er gældende. 

   
   

VEDTAGELSESPÅTEGNING 
 
I henhold til § 27 og § 31 i lov om planlægning 
vedtages foranstående lokalplan endeligt og 
begæres tinglyst på matr. nr. 40a, 40e, 40f, 40g, 
40h, 40i, 40k, 40l, 40m, 40n, 40o, 40p, 40q, 40r, 
40s, 40t, 40u, 40v, 40x, 40y, 40z, 40æ, 40ø, 
40aa, 40ab, 40ac, 40ad, 40ae, 40af, 40ag og 
40ah Varde Markjorder. 
 
Varde Byråd, den 7. november 2006. 
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