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Lokalplanens opbygning 

Lokalplanen består af en redegørelse, derefter nogle bestemmelser og kortbilag samt 
evt. yderligere bilag. I redegørelsen beskrives bl.a. lokalplanens formål og hovedindhold. 
Bestemmelsesdelen indeholder de detaljerede retningslinier for anvendelse og bebyg-
gelse i området. Bestemmelserne er juridisk bindende. Det betyder, at det kræver di-
spensation, hvis bestemmelserne ikke følges. Der kan dog ikke dispenseres fra planens 
principper, dvs. planens formål og anvendelsesbestemmelser mm.. Bestemmelserne 
tinglyses på hver ejendom. Afsnittet med bestemmelserne er opbygget, så de juridisk 
bindende bestemmelser står i højre spalte og eventuelle uddybende bemærkninger står 
med kursiv i venstre spalte. Bestemmelserne suppleres med kortbilag.  
 
Hvad er en lokalplan? 

I en lokalplan kan Byrådet fastsætte nærmere bestemmelser for et områdets anven-
delse, hvordan bygninger, grønne områder samt veje og stier skal placeres og udformes, 
ligesom der kan indskrives regler for bevaring af bygninger, bymiljøer, træer mm. Lokal-
planen er også et værktøj, som anvendes til at følge op på og virkeliggøre kommunepla-
nens intentioner. Derfor må en lokalplan ikke stride imod kommuneplanen. Nogle gange 
er det dog nødvendigt med en ændring af kommuneplanen gennem et tillæg. Dette sker 
typisk, hvis Byrådet gennem en mere detaljeret planlægning er blevet opmærksom på 
andre muligheder for et område end fastlagt i kommuneplanrammerne. 
 
I henhold til Planloven har forslag til lokalplan været i offentlig høring i perioden fra den 
13. november 2007 til den 9. januar 2008. Miljøscreeningen har været offentlig høring 
fra den 13. november 2007 og fire uger frem. Der er ikke modtaget bemærkninger til 
screeningen. Byrådet vedtog lokalplanen endeligt den 4. marts 2008 med enkelte 
ændringer affødt af fremkomne indsigelser. 
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BAGGRUND  1.01 
Byrådet ønsker med nærværende lokal-
plan, at åbne mulighed for udbygning af 
eksisterende område udlagt til jordbrugs-
parceller ved Skjerninggårdvej i Mejls 
med henblik på, at sikre et alsidigt udbud 
af grunde og boligformer i kommunen. 

  
EKSISTERENDE FORHOLD  2.03 

Der er med lokalplan L 713 udlagt 5 jord-
brugsparceller, hvoraf der er opført be-
byggelse på de fire parceller. Området be-
liggende umiddelbart øst for lokalplanen 
der udlægges til jordbrugsparceller hen-
ligger i dag som åben mark, der dyrkes 
landbrugsmæssigt. 

   
  Lokalplanen omfatter matr. nre. 1r, 1v, 1z, 

1y, 1x og del af matr.nr. 1C, Mejls under 
Varde Jorder. 

   
LOKALPLANENS FORMÅL OG IND-
HOLD 

 2.04 
Formålet med denne lokalplan er, at mu-
liggøre udstykning af 5 jordbrugsparceller
med mulighed for hobbylandbrug i form af 
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, der på 
grund af arealkrav ikke kan indpasses i et 
traditionelt parcelhusområde. 

   
   
 
 

 Lokalplanen fastsætter en række be-
stemmelser for placering og udformning 
af bebyggelsen således at denne kommer 
til at fremstå tilpasset landsbyens karak-
teristiske træk herunder udstyk-
ningsmønster og egnsbyggeskik.  

   
  Lokalplanen sikrer således, at al bebyg-

gelse herunder udhuse, garager m.m. 
etableres på et areal ud mod den nye pri-
vate vej. 
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Principskitse 

 Byrådet finder det væsentligt, at arkitek-
turen i området ikke udformes som tradi-
tionelt parcelhusbyggeri, men i stedet re-
fererer til den egnstypiske landhus be-
byggelse.  
 
Det betyder ikke, at nybyggeriet skal 
fremstå som kopier af ældre landhuse. 
Karakteristiske elementer, der indgår i 
landhuset, vil således kunne fortolkes i et 
nutidigt arkitektonisk formsprog.  

  
 
 

 Det traditionelle landhus er blandt andet 
kendetegnet ved brug af elementer som 
sokkel, gesimsafslutning mellem mur og 
tag, høj tagrejsning m.m. Se principskit-
se. 

   
  Landsbyen Mejls er blandt andet kende-

tegnet af et rigt samspil mellem bygninger 
og beplantning. Videreførelse af denne
grønne struktur i lokalplanen skal med-
virke til, at fastholde landsbypræget og 
skabe en veldefineret og harmonisk over-
gang til det åbne land. 
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FORHOLD TIL REGIONPLAN 2016  Landbrug  
Området, der ønskes udstykket er udpe-
get som værdifuldt landbrugsområde. I 
værdifulde landbrugsområder må der kun 
udlægges areal til ikke landbrugsmæssige 
formål, hvis det blandt andet sikres at 
arealforbruget begrænses mest muligt og 
at arealerne ikke berører de bedst egnede 
dyrkningsjorder. 
 
Værdifuldt landskabsområde 
Området er beliggende i værdifuldt land-
skabsområde, hvor der normalt ikke må 
udlægges arealer til formål, som ikke er 
forenelige med regionale og nationale 
landskabsmæssige værdier. Et eventuelt
nødvendigt byggeri eller anlæg skal pla-
ceres og udformes, så det indpasses bedst 
muligt i landskabet. 
 
Det vurderes, at et udlæg på 3 ha. ikke 
væsentligt forringer landskabsområdet. 
Der vil i forbindelse med udarbejdelse af 
lokalplan blandt andet blive fastlagt ret-
ningslinier vedrørende beplantning  
 
Drikkevandsinteresser 
Området er udpeget som område med 
drikkevandsinteresser. Det er områder, 
hvor der foregår en ikke ubetydelig ind-
vinding af vand. Anlæg og aktiviteter, der 
medfører særlig risiko for grundvandsfor-
urening skal så vidt muligt undgås. 
 
Det vurderes, at områdets anvendelse til 
jordbrugsparceller ikke vil påvirke drikke-
vandsinteresserne negativt. 

   

 
Begrebet jordbrugsparcel defineres i landbrugs- lov-
givningen som beboelses- bygninger kombineret med 
hobby- prægede, jordbrugsmæssige formål. I henhold 
til publikationen, Jordbrugs- parceller – en mulighed 
for hobbyland- brug, april 2000, udarbejdet af Miljø- 
og Energiministeriet er hensigten med at udlægge 
jordbrugsparceller et ønske om, at tiltrække nye be-
boere i stagnerende landsbyer, i de tyndt befolkede 
områder i landdistrikterne ved at tilbyde alternative 
boliger med mulighed for hobbylandbrug. På jord-
brugsparcellerne er der, foruden boligen, plads til at 
dyrke afgrøder og/eller holde et begrænset antal dyr. 
Jordbrugsparceller vil typisk have en grundstørrelse på 
3.000 – 8.000 m2.   

 Jordbrugsparceller 
I henhold til Regionplan 2016 for Ribe 
Amt kan der i umiddelbar tilknytning til 
eksisterende bebyggelse i landsbyer med 
mindre end 1.500 indbyggere udlægges 
arealer til enkelte jordbrugsparceller. Det 
forudsættes, at der udarbejdes lokalplan 
for udlæg af arealer til jordbrugsparceller i 
kommuneplanen.   Lokalplanen er i over-
ensstemmelse med regionplanens ret-
ningslinier vedrørende jordbrugsparceller. 
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FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN   2.05 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse 
med kommuneplanen, for så vidt angår
kommuneplanens anvendelsesbestemmel-
ser for en del af lokalplanområdet. 

   
  Arealet der ønskes inddraget til jord-

brugsparceller er omfattet af kommune-
planens rammebestemmelser for enkelt-
område 09Å1. Arealet er udlagt til jord-
brugsformål i form af landbrug, skovbrug, 
gartneri og lignende. 

   

 

 Ved kommuneplantillæg nr. 35 ændres 
anvendelsesbestemmelserne for området 
til boligformål med mulighed for tilhø-
rende begrænset dyrehold af ikke-er-
hvervsmæssig karakter. 

   
   
   
   
   
FORHOLD TIL ØVRIGE PLANER   2.06 

Lokalplan 
Der er tidligere udarbejdet lokalplan L 713
for en del af lokalplanområdet. Lokalpla-
nen fastlægger området til jordbrugspar-
celler med mulighed for ikke-erhvervs-
mæssigt dyrehold.  
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Mejls og Bjerggårde – kortskitse fra Kommuneatlas 
Varde 

 Kommuneatlas 
Oprindeligt omfattede Mejls en bebyg-
gelse af gårde i området der kaldes 
Bjerggårde. Gårdene er her samlet om-
kring en vejstruktur i en såkaldt vejklynge 
landsby. Bebyggelsen består af en klynge 
velbevarede ældre gårde i den egnsty-
piske byggeskik.  
 
Mejls er som bebyggelse en vejby vokset 
frem omkring et par ældre nu noget om-
byggede gårde, en skole og en smedje.  
Mejls og Bjerggårde er omfattet af lokal-
plan L 713 der har til formål at sikre det 
eksisterende historiske landsbymiljø be-
vares.  
 
Bevaringsværdierne er registreret i for-
bindelse med udarbejdelse af kommune-
atlas. De bevaringsværdige sammen-
hænge skal iagttages i forbindelse med 
udbygning af landsbyen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  Zonestatus 

Lokalplanområdet er beliggende i land-
zone og forbliver fortsat i landzone. 
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  Vandforsyning 
Lokalplanområdet er beliggende i vandfor-
syningsområdet for Varde Kommunes For-
syningsafdeling. 

   
  Vandforsyning etableres fra eksisterende 

hovedvandledning, som er beliggende i 
Mejlsvej. 

   
  Varmeforsyning 

Der er ikke mulighed for kollektiv op-
varmning af bebyggelsen indenfor områ-
det. 

   
  Spildevand 

Lokalplanområdet inddrages under kom-
munens spildevandsplan. Spildevand le-
des til mekanisk-biologisk rensningsanlæg 
beliggende i Sig, der er dimensioneret til 
at modtage spildevand fra området.  

   
  Tagvand og overfladevand fra befæstede 

arealer ledes til privat nedsivning. 
   
  Ved manglende dybde og fald, kan der 

etableres ledningsanlæg med tilhørende 
pumpestation for bortledning af spilde-
vand. 

   
  Ophævelse af landbrugspligt 
  Uanset lokalplanens bestemmelser må der 

derfor ikke foretages ændringer af eksi-
sterende lovlige forhold, før landbrugs-
pligten på området er ophævet.   

   
  Museumsloven 
  I forbindelse med jordarbejder, for ek-

sempel ved bygge- og anlægsarbejder, 
kan der dukke spor af fortidsminder op, 
som ifølge Museumsloven kan forlanges 
undersøgt for bygherrens regning. Med 
henblik på at undgå forsinkelse af an-
lægsarbejdet og uforudsete udgifter, er 
der mulighed for at få foretaget en forun-
dersøgelse, inden anlægsarbejdet igang-
sættes. 

   
*Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde  I henhold til Museumsloven skal Varde 

Museum*, i forbindelse med lokalplanfor-
slag eller inden der gennemføres bygge-
eller anlægsarbejde såfremt de bliver an-
modet herom, foretage en omkostningsfri 
arkivalsk kontrol eventuelt med en mindre 
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forundersøgelse og fremkomme med en 
udtalelse om, hvorvidt eventuelle anlægs-
og byggearbejder indebærer risiko for 
ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, 
og om det vil være nødvendigt at gen-
nemføre arkæologisk undersøgelse, inden 
der gennemføres et anlægs- eller bygge-
arbejde. 

   
FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING  2.07 

Cirkulære nr. 35 af 3. juni 2005 om va-
retagelsen af de jordbrugsmæssige inte-
resser i region-, kommune- og lokalplan-
lægning m.v. fastlægges følgende ret-
ningslinier i forbindelse med udlæg af 
areal til jordbrugsparceller:  
 
1. Udlæg til jordbrugsparceller skal re-
spektere regionplanlægningen. 
 
2) Udlæg til jordbrugsparceller skal ske på 
baggrund af en landzonelokalplan,  
hvorefter det samlede arealforbrug ikke 
må overstige 1 ha pr. bolig.  

 
3) Jordbrugsparceller skal udlægges i 
umiddelbar tilknytning til eksisterende 
mindre bebyggelser, dvs. landsbyer med 
mindre end 1500 indbyggere. Det skal til-
stræbes, at udbygningen tilgodeser prin-
cipperne om sammenhængende be-
byggelse.  
 
4) Ved landsdelscentre må der ikke ud-
lægges jordbrugsparceller inden for en af-
stand af 10 km fra byzonegrænsen.  
 
5) Ved egnscentre med mere end 15.000 
indbyggere må der ikke udlægges jord-
brugsparceller inden for en afstand af 5 
km fra byzonegrænsen.  
 

  Lokalplanen er i overensstemmelse med 
ovennævnte retningslinier. 

   
  I bekendtgørelse nr. 1517 af 14.12 2006 

om miljøregulering af visse aktiviteter de-
fineres hvad der forstås ved et ikke-
erhvervsmæssigt dyrehold. 

Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 
forstås et dyrehold på højst:  
1) 2 køer med tilhørende kalve eller 4 



Redegørelse                           Lokalplan 18 

10 

stykker andet kvæg, eller 4 heste med til-
hørende føl, eller 2 søer med opfedning af 
maksimum 5 slagtesvin, eller en til-
svarende produktion, eller 10 får med 
lam, eller 10 geder med kid,  
2) 30 stk. høns,  
3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 
uger, eller  
4) tilsvarende størrelse af andre former 
for dyrehold end de ovenfor nævnte. 
 
Der henvises i øvrigt til bilag 4 der inde-
holder et uddrag af bekendtgørelsen.  
 

MILJØVURDERING AF PLANER OG 
PROGRAMMER 

 

 

2.08 
Varde Kommune har gennemført en miljø-
screening efter lov om miljøvurdering af 
planer og programmer (lov nr. 316 af 5. 
maj 2004)**. Det vurderes på baggrund 
heraf, at lokalplanen samt tillæg 35 til 
kommuneplanen ikke vil få væsentlig ind-
virkning på miljøet, og at planerne derfor 
ikke skal miljøvurderes, jf. § 3, stk. 2.  

  

**I henhold til lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer skal der, i forbindelse med tilvejebringelse af 
et lokalplanforslag, foretages en vurdering af, om pla-
nen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Vurderingen skal foretages af den myndighed, 
som udarbejder planforslaget, efter forudgående hø-
ring af andre myndigheder, hvis område berøres. 
 
Hvis planforslaget antages ikke at få væsentlig ind-
virkning på miljøet, skal afgørelsen med begrundelse 
herfor offentliggøres med oplysning om, at afgørelsen 
kan påklages inden 4 uger (jf. planlovens § 60). 
 
Vurdering af væsentlighed skal tage udgangspunkt i 
bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer, og omhandle to aspekter både planens ka-
rakteristika og karakteristika for indvirkningen samt 
det område, der påvirkes. 

 Miljøscreeningen foreligger i et selv-
stændigt notat, der kan rekvireres ved 
Team Plan, Varde Kommune. 
 
Der er i indsigelsesperioden ikke indkom-
met bemærkninger til den miljømæssige 
vurdering af lokalplanens indvirkning på 
miljøet. 
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  LOKALPLAN 18 

FOR ET OMRÅDE TIL JORD- BRUGS-
PARCELLER VED SKJERNINGGÅRDVEJ 
I MEJLS 

  I henhold til lov om planlægning (lovbe-
kendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007) 
fastsættes herved følgende bestemmelser 
for det i § 2 nævnte område. 

   
   
§ 1 LOKALPLANENS FORMÅL  1.01 

  Lokalplanen har til formål: 
• at skabe et attraktivt grønt boligom-

råde med en bebyggelse bestående af 
fritliggende enfamiliehuse på store 
parceller (jordbrugs-parceller) med 
mulighed for ikke-erhvervsmæssigt 
dyrehold, 

  
  • at sikre, at bebyggelsen får en sådan 

placering, udformning og materiale-
mæssig karakter, at den respekterer 
landsbyens karakteristika, herunder 
udstykningsmønster og egnsbyg-
geskik, 

   
  • at sikre, at ingen parcel bliver udstyk-

ket med en størrelse, der er mindre 
end 5.000 m² og større end 10.000 
m² inklusive vejareal, 

  
  • at muliggøre begrænset dyrehold af 

ikke-erhvervsmæssig karakter, 
  
   
§ 2 LOKALPLANENS AFGRÆNSNING 
OG ZONESTATUS 

 2.01 
Lokalplanen afgrænses som vist på ved-
hæftede kortbilag nr. 1, og omfatter et 
areal på ca. 7,5 ha. Planen omfatter matr. 
nre. 1r, 1v, 1z, 1y, 1x og del af matr.nr. 1C, 
Mejls under Varde Jorder, samt alle par-
celler indenfor lokalplanens afgræns-
ning, der efter den 30. oktober 2007 ud-
stykkes fra ovennævnte ejendom.
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  2.02 
Området er beliggende i landzone og vil 
efter lokalplanens endelige vedtagelse 
fortsat være beliggende i landzone. Ud-
stykning og bebyggelse af området kræ-
ver ikke tilladelse efter planlovens § 35, 
stk. 1 (landzonetilladelse).

   
   
§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE  3.01 

Områdets anvendelse fastsættes til bo-
ligformål med mulighed for tilhørende be-
grænset dyrehold af ikke-erhvervsmæssig 
karakter.

   
   
§ 4 UDSTYKNING  4.01 

  Udstykninger og skelreguleringer m.v. må 
kun foretages efter den retningsgivende 
udstykningsplan (kortbilag nr. 2).

  
  4.02 

Grunde må ikke udstykkes med en stør-
relse, der er mindre end 5.000 m² og 
større end 10.000 m² inklusive vejareal.

  
   
§ 5 VEJE OG PARKERING  5.01 

Området vejbetjenes fra Skerninggårdvej
ad en 8 m bred privat fællesvej. 

   
  5.04 

Vejen etableres som grusvej. Eventuel be-
lysning skal godkendes af Byrådet og væ-
re tilpasset områdets karakter. 

   
   
  5.05 

Der skal udlægges areal til minimum 2 
parkeringspladser pr bolig. Parkerings-
pladserne skal anlægges inden for byg-
gefeltet. 

   
§ 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG 
PLACERING    

 6.01  
Beboelseshuse, garager og carporte må 
kun opføres i en zone beliggende mellem 
10 m og 35 m fra midten af den private 
fællesvej, jf. kortbilag 2. 

   
  Udhusbebyggelse og lignende må opføres 

i en afstand af indtil 50 m fra den private 
vejs midte. 
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  6.02 
Indenfor bebyggelseszonen på hver selv-
stændig ejendom må der kun opføres 1 
bolig. 

  

  6.03 
Bebyggelse må ikke opføres nærmere end 
5 m fra skel mod anden grund.

  
  6.04 

I bebyggelseszonen skal enhver bebyg-
gelse placeres med enten facade eller gavl 
parallelt med den private fællesvej.

   
  6.05 

Inden for byggefeltet må der opføres en 
bolig med et samlet etageareal på 250 m2

inklusive udnyttet tagetageareal. Stald, 
garager og udhuse må andrag i alt 250 
m2. 

   
  6.06 

På hver selvstændig ejendom må det 
samlede antal garager, carporte, udhuse, 
drivhuse og lignende højst udgøre fem 
enheder. 

  
  
§ 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆ-
DEN 

 7.01 
Den enkelte bygning såvel som den sam-
lede bebyggelse på den enkelte ejendom 
skal gennem sin arkitektur og materiale-
og farveholdning fremstå som en harmo-
nisk arkitektonisk helhed. 

   
  7.02 

Bygningers ydervægge må kun opføres i 
blødstrøgne røde teglsten og skal fremstå 
som blank mur, vandskuret eller pudset 
mur, der males, kalkes eller indfarves. 
Dog kan mindre partier udføres i træ. 
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Principskitse 

 7.03 
På beboelsesbygninger skal facade udfø-
res med markeret sokkel samt afsluttes 
med synlig gesims (uden tagudhæng) og 
tagrender af zink. 

   
  7.04 

Tage skal være symmetriske saddeltage 
med en taghældning på 45 grader. 
 
På garager/carporte, udhuse og lignende 
kan lavere taghældning tillades såfremt 
bebyggelsen fremstår som en harmonisk 
helhed. 

   
 

 
Eksempel på traditionelt udformede kviste 

 7.04 
Udhus, garager og carporte må opføres i 
bræddebeklædning, f.eks. 1 på 2 eller 
klinkbygget. Blanke eller reflekterende 
materialer må ikke anvendes til udvendige 
bygningssider. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Varde Kommune kan være behjælpelig med eksem-
pler på de tre nævnte farvekoder, samt med eksempel 
på gl. dansk vingetegl. 
 
 
**Glansen skal være testet efter ISO 2813 metoden 
fra 1994. 

 7.05 
Tage på beboelsesbygninger må kun 
dækkes med rødt vingetegl (gl. dansk 
model) eller strå. 
Tage på hovedbygningerne og sidehuse 
skal beklædes med rød vingetegl, model 
gl. dansk, der opfylder følgende 
• NCS-farvekode*: 

3050 Y60R eller 
4040 Y70R eller 
3040 Y70R 

• Glans** < 5:  
Naturtegl, der er helmat og uden overfla-
debehandling. 
 
Tage på mindre bygningsdele, herunder 
tage på kviste og karnapper, må dog ud-
føres med zink eller bly. 
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  7.06 
På garager/carporte og udhuse må tage 
beklædes med tagpap.  

  
  7.07 

Vinduer, døre og porte skal udføres i træ, 
og skal som øvrige bygningsdele, hvori 
der indgår træ, behandles med dækkende 
maling i jordfarver.

  
  7.08 

Bebyggelsens udformning og materiale-
valg, samt senere udvendig om- og til-
bygninger, skal godkendes i hvert enkelt 
tilfælde. 

   
  7.09 

Skiltning og reklamering ud over alminde-
lig navne- og husnummer angivelse må 
kun finde sted med Byrådets særlige tilla-
delse i det enkelte tilfælde. 

  
  
§ 8 UBEBYGGEDE AREALER  8.01 

Ubebyggede arealer på den enkelte ejen-
dom skal gives et ordentligt udseende, 
der harmonerer med det omgivende land-
skabs og landsbymiljøets karakter. 

   
  Arealerne skal fremtræde som have eller 

som plejet naturgrund inklusiv eventuelt
græsningsareal til dyrehold. 

   
 
 

 8.02 
Bortset fra hø, halm og brænde må op-
lagring udenfor bygninger og hegnede 
arealer ikke finde sted, ligesom en pas-
sende orden ved oplagring i hegnede are-
aler skal overholdes. 

  
  8.03 

Arealer uden for byggefeltet må ikke an-
vendes til parkering eller oplag herunder 
henstilling af campingvogne, både eller 
større redskaber. 

   
  8.04 

Hegn mod naboskel og eventuel vej skal 
etableres som levende hegn. Hegn i skel 
og mod vej etableres med danske land-
skabsplanter. 
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  8.05 
Langs bebyggelsens afgrænsning mod syd 
og øst (mod det åbne land), etableres et 
tre-rækket hegn bestående af danske 
landskabsplanter. På hver parcel gives der 
mulighed for en åbning i hegnet, på mak-
simalt 20 meter, for udsyn til det åbne 
land.  

   
  Hegnet etableres ud fra en samlet plan 

med plantevalg og sammensætning, som 
aftales og godkendes af grundejerforenin-
gen. Den samlede plan forelægges Byrå-
det til endelig godkendelse.  

   
  Den enkelte grundejer etablerer hegn 

mod det åbne land jf. den samlede plan 
senest i anden plantesæson efter udstyk-
ningen af parcellen. 

   
   
§ 9 FORUDSÆTNING FOR IBRUG-
TAGNING 

 9.01 
Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv 
vand og spildevandsforsyning. 

   
  Bebyggelsen må ikke tages i brug før til-

slutning har fundet sted. 
   
   
§ 10 GRUNDEJERFORENING  10.01 

Der etableres en grundejerforening med 
medlemspligt for samtlige grundejere med 
adgang via den private fællesvej. 

   
  10.02 

Grundejerforeningen skal oprettes senest, 
når tre grunde er bebygget. 

   
  10.03 

Foreningens vedtægter skal godkendes af 
Byrådet. 

  Grundejerforeningen for lokalplan 18, 
Varde Kommune, varetager drift og vedli-
gehold af privat fællesvej. 

   
 
 
 

 10.04 
Vedtægter og ændringer heraf for grund-
ejerforeningen for lokalplan 18, Varde 
Kommune, skal godkendes af byrådet. 
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§ 11 OPHÆVELSE AF LOKALPLAN  11.01 
Ved den endelige vedtagelse og offentlige 
bekendtgørelse af nærværende lokalplan 
ophæves lokalplan L 713.  

   
   
§ 12 RETSVIRKNINGER  12.01  

  Efter byrådets endelige vedtagelse og of-
fentliggørelse af lokalplanen må ejen-
domme, der er omfattet af planen ifølge 
lov om planlægning § 18 kun udstykkes, 
bebygges eller i øvrigt anvendes i over-
ensstemmelse med planens bestemmel-
ser. 

   
  Den eksisterende lovlige anvendelse af en 

ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokal-
planen medfører heller ikke i sig selv krav 
om etablering af de anlæg m.v., der er 
indeholdt i planen. 

   
  Byrådet kan ifølge lov om planlægning, § 

19, meddele dispensation fra lokalplanens 
bestemmelser, hvis dispensationen ikke er 
i strid med principperne i planen. 

   
  Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen 

kan kun gennemføres ved tilvejebringelse 
af ny lokalplan. 
 

  Byrådet skal derimod dispensere fra en 
lokalplans bestemmelser om tilslutning til 
et kollektivt varmeforsyningsanlæg som 
betingelse for ibrugtagning af ny bebyg-
gelse, når bebyggelsen opføres som lav-
energihus, jf. lov om planlægning § 19, 
stk. 4. 

   
  Private byggeservitutter og andre til-

standsservitutter, der er uforenelige med 
lokalplanen, fortrænges af planen. Andre 
servitutter kan eksproprieres, når det vil 
være af væsentlig betydning for planens 
virkeliggørelse. 

   
  Det område, der omfattes af Lokalplan 1, 

Varde Kommune, udlægges til både of-
fentlige formål og boliger. Det betyder, at 
ejeren efter § 48 i lov om planlægning
under visse forudsætninger kan kræve 
ejendommen overtaget af kommunen, 
mod erstatning. 
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  I henhold til § 47 i lov om planlægning 

kan der foretages ekspropriation af pri-
vates ejendomme eller rettigheder over 
ejendomme, når ekspropriation vil være 
af væsentlig betydning for virkeliggørel-
sen af lokalplanen. 

   
  Såfremt forhold ikke er reguleret i lokal-

planen, gælder de almindelige bebyggel-
sesregulerende bestemmelser i byggelo-
ven og lov om planlægning. 

   
   
VEDTAGELSESPÅTEGNING  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

I henhold til § 27 og § 31 i lov om plan-
lægning vedtages foranstående lokalplan 
endeligt og begæres tinglyst på matr. 
nre. 1r, 1v, 1z, 1y, 1x og 1C, Mejls under 
Varde Jorder 
 
Varde Byråd, den 4. marts 2008 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 









 

 

BILAG 4 

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1517 af 14.12 2006 om miljøregulering af visse ak-
tiviteter 

§ 5. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold på højst:  
1) 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg, eller 4 heste med tilhø-
rende føl, eller 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, eller en tilsvarende 
produktion, eller 10 får med lam, eller 10 geder med kid,  
2) 30 stk. høns,  
3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, eller  
4) tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering afgøre, at dyrehold må 
anses for at være erhvervsmæssigt, når dyreholdet består af flere af de under stk. 1 
nævnte former for dyr, uden at grænsen for antallet af dyr under det enkelte punkt i defi-
nitionen overskrides.  

§ 6. I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført 
til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold 
ikke tilladt, jf. dog stk. 3.  
 Stk. 2. Følgende husdyrhold er tilladt i de i stk. 1 nævne områder:  

1) 30 stk. høns.  
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.  
3) Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold, bortset fra de i stk. 1 nævnte 
dyr.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbudet i stk. 1, særligt til ejendomme 
med bestående stalde, møddinger m.v., og på vilkår om særlige krav til dyreholdet, til ind-
retning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud over de i denne bekendtgørelse om-
handlede krav. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt 
med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.  

§ 7. Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. 
skal placeres og indrettes således, at forurening af grundvandet eller andre vandindvin-
dingsobjekter ikke finder sted, og således at de ikke er til gene for omgivelserne.  

§ 8. Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt an-
læg m.v. væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrel-
sen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.  

Stk. 2. Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller over-
trædes påbud i medfør af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige for-
bud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAG 5 

Uddrag af Cirkulære nr. 35 af 3. juni 2005 om varetagelsen af de jordbrugsmæs-
sige interesser i region-, kommune- og lokalplanlægning m.v. 
 
 
 
§ 7. For arealer, der udlægges til etablering af jordbrugsparceller, som agtes anvendt til 
opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige for-
mål, gælder følgende:  
 
1) Udlæg til jordbrugsparceller skal respektere regionplanlægningen. 
 
2) Udlæg til jordbrugsparceller skal ske på baggrund af en landzonelokalplan,  

hvorefter det samlede arealforbrug ikke må overstige 1 ha pr. bolig.  
 

3) Jordbrugsparceller skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende mindre be-
byggelser, dvs. landsbyer med mindre end 1500 indbyggere. Det skal tilstræbes, at ud-
bygningen tilgodeser principperne om sammenhængende bebyggelse.  
 
4) Ved landsdelscentre må der ikke udlægges jordbrugsparceller inden for en afstand af 10 
km fra byzonegrænsen.  
 
5) Ved egnscentre med mere end 15.000 indbyggere må der ikke udlægges jordbrugspar-
celler inden for en afstand af 5 km fra byzonegrænsen.  
 
6) Der må ikke udlægges jordbrugsparceller i størstedelen af hovedstadsområdet.  
 






