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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 41 

0mrSde til erhvervsomrgde 2 syd for Outrup. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fastsættes herved fØlgende bestemmelser for det i afsnit 2 . 

nævnte omrsde: 

1. Lokalplanens formal 

1.1.  orma al et med lokalplanen er: 
at fastlægge ret deltajerede rammer for den fremtidige 

anvendelse af omrgdet, der hidtil har været anvendt 

landbrugsmæssigt; men som fremover skal kunne anvendes 

til erhvervs formal, 

at fastlægge bestemmelser for den fremtidige bebyggelse, 

herunder fastlæggelse af veje, adgangsforhold m.m. 

2. omrade og zonestatus 

2.1. Lokalplanen afgrænse8 som vist på kortbilag 1, matrikel- 

kort 1:4000, og omfatter fØlgende matr. nre. eller dele 

deraf samt parceller; der efter den 01. februar 1986 ud- 

stykkes fra de nævnte ejendomme: 

Rottarp by, Outrup. 

Dele af matr. nre. 7a og 5a og 6u. 

2.2. Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgØrelse af den 

endeligt vedtagne lokalplan overfares lokalplanområdet 

fra landzone til byzone. 



2.3. området er i regionplanen udlagt til Øvrige jordbrugsom- 

råde, hvor jordbrugsinteresserne har lavere prioritet, 

end arealernes anvendelse til byformål, andre tekniske 

anlæg og lignende. 

2.4. Vækstretningen er i overensstemmelse med kommuneplanens 

hovedstruktur, men omrsdet er ikke omfattet af kommune- 

planens rammedel. Lokalplanen kræver således tillæg til 

kommuneplanen. 

3. områdets anvendelse - 

3.1. området må anvendes til produktionserhverv, der efter 

kommunalbestyrelsens skgh uden miljplmassig ulempe for de 

omboende (stØv, rgg, lugt, stØj, rystelser) eller ved 

sit udseende eller på anden made kan placeres indenfor 

omradet . 

3.2. Der mb. indenfor omradet ikke placeres bebyggelse til kon- 

torer og lignende anvendelsesform~l udover den til de en- 

kelte virksomheder horende bolig for ejer eller funktio- 

nær eller til administration. 

4.  Udstykninqsforhold 

4.1. Udstykninger i området skal ske med en mindstestØrrelse 

på 1500 m2 pr. parcel. 

5. Vej-, sti-, oq parkerinqsforhold, byqqelinier oq oversiqtsfor- 

hold. 

5.1. området vejbetjenes fra Gartnervænget. 

Den på kortbilag 2 viste adgangsvej fra Gartnervænget til 

ejendommen matr. nr. 5a udlægges i en bredde på 7 m. 



Der skal etableres P-pladser efter bygningsreglementets 

bestemmelser (tilstrækkeligt til at dække ejendommens 

eget parkeringsbehov). 

Der må ikke indrettes parkeringspladser på arealet mellem 

byggelinie og vejskel uden vejbestyrelsens tilladelse i 

hvert enkelt tilfælde. 

Adgangen til alle grunde skal ske fra Gartnervænget såle- 

des, at der ikke bliver direkte adgang til hovedlandevej 

nr. 371. 

Der pålægges byggelinier langs Gartnervænget i en afstand 

af 5 m fra vejskel. 

Arealet mellem byggelinier og vejskel må ikke anvendes 

til nogen form for bebyggelse. 

Der pålægges oversigtsarealer saledes som angivet på kort- 

bilag 2. 

6. Bebyqqelsens omfanq oq placerinq 

Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke over- 

stige 2 m3/m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke 

overstige 33% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele 

den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herun- 

der eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v. 

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade mb være 

hævet mere end 8 1/2 meter over terræn eller gældende ni- 

veauplan. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at en byg- 

ning eller dele af en bygningen opfares med en stØrre 

hØjde end 8 1/2 meter, såfremt særlige hensyn til en 

virksomheds indretning eller drift nØdvendiggØr det. 

Bebyggelser mi% ikke opfPres med mere end 1 1/2 etage med 

udnyttelig tagetage. 



7. Bebyggelsens ydre fremtræden 

7.1. Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunal- 

bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

7.2. Til udvendig bygningsdele samt tagflader må ikke anven- 

des materialer og farve, som efter kommunalbestyrelsens 

skØn virker skæmmende. 

8. Ubebyggede arealer. 

8.1. Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse eller 

lignende gives et efter kommunalbestyrelsens skØn ordent- 

ligt udseende, ligesom en efter kommunalbestyrelsens skØn 

passende orden skal overholdes ved oplagring af materia- 

ler og lignende. Kommunalbestyrelsen kan meddele pålæg 

til sikring af disse bestemmelser, herunder ogs8 til at 

foretage hegning efter kommunalbestyrelsens anvisninger. 

8.2. Beplantningsbælter og grØnne områder etableres således: 

~eplantningsbæltet etableres i 9 m bredde, 

Række 1: 4/5 prydbuske og 1/5 dunbirk. 

Række 2: 1/2 japansk lærk og 1/2 omorika. 

Række 3: 3/4 rØdeg og 1/4 rØdel. 

Række 4 .  4/5 prydbuske og 1/5 dunbirk. 

FQrste række plantes 1 m fra arealets begrænsning, .og 

rækkeafstanden skal være 2,00 m. Afstanden mellem plan- 

terne i den enkelte række skal være 1,25 m. Opmærksomhe- 

den henledes på, at de japanske lærk og rØdellen er am- 

meplanter, som senere skal påregnes fældede, hvorfor 

plantningen skal ske, så denne fældning ikke senere med- 

fØrer huller i beplantningen. 

Det grØnne område ud mod hovedlandevejen etableres og be- 

plantes efter en plan, der udfærdiges på kommunalbesty- 

relsens foranledning. 



Beplantningen skal være foretaget inden ibrugtagen af be- 

byggelsen pH den enkelte parcel ved kommunens foranstalt- 
ning og bekostning. Arealerne og bevoksningen skal sted- 

se ren- og vedligeholdes en forstmæssig forsvarlig må- 

de efter kommunalbestyrelsens anvisninger ved den til 

enhver tid værende ejers foranstaltning og bekostning. 

Der mH ikke foretages hugst i eller fornyelse af beplant- 

ningen uden forudhentet tilladelse fra kommunalbestyrel- 

sen, idet dog evt. udgaede planter straks skal udskiftes, 

s& vidt muligt med planter med samme alder som de udgde- 

de. 

9. Tilladelse oq/eller dispensation fra andre myndiqheder. 

9.1. Som anfØrt i afsnit 2.4. kan planen fØrst endelig vedta- 

ges, ndr Ribe amtsrad har godkendt kommuneplantillæg nr. 

3, som er gengivet i denne lokalplan. 

Denne tilladelse gav Ribe amtsrad med skrivelse 24/4-1986. 

9.2. Landbrugsministeriet skal ophæve landbrugspligten pa de 

arealer inden for lokalplanens omrsde, som er belagt med 

landbrugspligt, far de tages i brug til anden anvendelse. 

10. Servitutter. 

10.1 Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæves, 

hvis de er i strid med lokalplanens formal. 



11. ~edtaqelsesp&tegnin~er -- -- 

således vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den  05. Eebru- 

SØren Hubschmann 

Borgmester 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående 
lokalplan endeligt. 

aabjerg kommunalbestyrelse, den 06. august 1986. 

-2. , 

Saren Hubschmann f 
Borgmester 

/ 

i 
4 4 J 

Nærværende lokalp lan  nr .  41 begæres t i n g l y s t  p5 matr. nr. 52, 6; o g  7a - 
Rottarp by,  Ovtrup. 

Varde , den 14. august 1986. 

Niels Kr. Nie l sen  
Landinspektgr. 



INDF0RT I DAGBOGEN 
FOR RETTEN I VARDE 



LOKALPLAN NR. 41 REDEGØRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

Erhvervsudviklingen og efterspGrgselen efter byggemodnede 

erhvervsgrunde i Outrup har oversteget de forventninger, der 

ligger til grund for planlægningen. 

Udsnit af kommuneplanen: 

I kommuneplanens hovedstruktur (målsætningen for den fremti- 

dige udvikling) er den fremtidige vækstretning for erhvervsom- 

rådet i Outrup fastlagt. Men der er ikke taget h$jde for den- 

ne hastige udvikling i kommuneplanens rammedel, hvilket er 

&-sagen til, at denne lokalplan kræver godkendelse af et kom- 

muneplantillæg. 

Det er kommunalbestyrelsens målsætning, at lade erhvervsud- 

viklingen i Outrup foregd i sydlig retning langs hovedlande- 

vejen mod varde; da såvel miljGforhold som trafikforhold ta- 

ler til fordel for denne udvikling. 
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LOKALPLAN NR. 41 REDEGØRELSE B 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING FOR OMRADET 

Kommuneplanen: Denne lokalplan er i overensstemmelse med 

de hensigter, der er tilkendegivet i kommu- 
neplanen, med hensyn til erhvervsudviklin- 

gens vækstretning i Outrup. 

OUTRUP 

MEN, lokalplanens omrade er ikke omfattet af 

kommuneplanens rammedel. Lokalplanens gen- 

nemfarelse kræver således et 

KOMMUNEPLANTILLEG. 

Kommuneplantillægget er angivet sidst i lo- 

kalplanen. 



Reqionplanen 1985-96: Lokalplanen er i overensstemmelse med 

regionplanens 5 3 om virksomhedsloka- 
lisering, hvor Outrup er betegnet som 

en velegnet lokaliseringsmulighed for 

nye offentlige og private virksomhe- 

' der. 

I henhold til regionplanens 7 om are- 

aler til industri og hhdværk er an- 

fØrt, at rammen for udlæg af nye are- 

aler til industri- og hbndværksform& 

i planperioden udgØr 10 ha. i Blaa- 

bjerg kommune, hvoraf minimum 45% skal 

udlægges i Nr. Nebel og 35% i Outrup. 

I henhold til regionplanens rammer kan 

der således maksimalt udlægges 55% 

(= 5,5 ha) i Outrup. 

5 21-Spildevandsplan: 0mr8det er beliggende 
kloakerede opland. 

udenfor kommunens 

I forbindelse med områdets inddragelse 

i byzone, skal kommunens kloakerede op- 

land udvides til at omfatte lokalplan- 

området. 



LOKALPLAN NR. 41 REDEG~RELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offent- 

1iggØrelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet 

af planen, ifØlge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, 

bebygges eller iØvrigt anvendes i overensstemmelse med 

planens bestemmelser. Den eksistereende lovlige anvendelse 

af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 

væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under 

forudsætning af, at den ikke ændrer den særlige karakter 

af det omrade, der sØges skabt (eller fastholdt) ved lo- 

kalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fØres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

2. I henhold til 5 34 i kommuneplanloven kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder 

over ejendomme; nHr ekspropriationen kan være af væsentlig 

betydning for virkeliggØrelsen af lokalplanen. 

3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, nHr det vil 

være af væsentlig betydning for virkeliggfirelsen af pla- 

nen, jvf. ovenfor. 



-: Granreforb&@Ganen. 

KORTBILAG NR. 1. 

Akt: Skab - nr. 
(udfylder af dommerkontoret) 

Terræn a f  

BlAb jerg kanmune . 
Udfærdiget i august 1986 t i l  brug ved t inglysning a f  lokalplan nr. 41. 

Elektra AIS. Kmbenhavn 

Dri danske Lindinrpekterforening. Forlagrvirksomhd 



B I L A G  nr.2 

MHlforhold k 2 . t  
Den 3 1 JULI 1986 

Tegning rettet d. 5/1-88 i f l g .  F.K. 
Elektra AIS. Kaknhavn 

Don danske Landins~.kt~rforaninq. Fulaqsvirk8omhd 



TILLÆG nr. 3 t i i  

KOMMUNEPLANEN 

BLAABJERG KOMMUNE 



Tillzg nr. 3 til kommuneplanen 

for Blaabjerg kommune 

Tillagget træffer fPlgende bestemmelse: 

område E 2.2. ved erhvervsområdet syd for 

Outrup udvides til at omfatte et stØrre 

område. 

Med skravering er angivet udvidelsen. 

af Blaab~erg kommunalbestyrelse 

3 

Saren ~ubschmcrnn 

Borgmester 

K mner r 


