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LOKALPLANENS REDEGØRELSE 



En lokalplan skal sAledes sikre: 

at der er kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 

at borgeren f&r indsigt i og indflydelse på planlægningen, 

at der fastlægges bindende bestemmelser for et omr&des udform- 

ning og anvendelse. 

LOKALPLANENS OMRADE OG BELIGGENHED 
Lokalplan nr. 67 omfatter matr. nr. 4x1, Rottarp by, Outrup, 

beliggende SØndergade 4 i Outrup. 

Lokalplanomradet er 1960 m2 stort. 

LOKALPLANENS BAGGRUND 

Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan er dels Kommu- 

nalbestyrelsens Ønske om at tilvejebringe plangrundlaget for 

indretning/etablering af 7 boliger i den, tidligere konfekti- 

onsfabrik, SØndergade 4 i Outrup dels en konkret henvendelse 

fra et boligselskab. 

Kommunalbestyrelsens Ønske skal blandt andet ses i lyset af, 

at der er konstateret en stigende efterspØrgse1 efter almen- 

nyttige boliger - herunder ældreboliger i kommunen. 

LOKALPLANENS FORMAL 
Formdlet med lokalplanen er at muliggØre indretning/etable- 

ring af 7 boliger i den tidligere konfektionsfabrik, SØnderga- 

de 4 i Outrup. 

LOKALPLANENS INDHOLD. 

Lokalplanen har bestemmelser, der nærmere fastlægger bebyggel- 

sens fremtidige anvendelse. 

Desuden er der bestemmelser, som fastlægger bebyggelsens ydre 

fremtræden og indretningen af ubebyggede arealer mv. 



FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING. 

Regionplan 

Lokalplanen er i overensstemmelse med Regionplan 2004 for Ri- 

be Amt. 

Kommuneplan 

I Kommuneplan 1993-2001, Blaabjerg Kommune, rammedelen, er lo- 

kalplanomr8det omfattet af bestemmelserne for erhvervsomrade 

02H1, der fastlægger omr8deta anvendelse til erhvervsfonn81. 

Lokalplanens bestemmelser, der fastlqger omradets anvendelse 

til boligformal, er saledes ikke i overensstemmelse med ramme- 

bestemmelserne for omr8det. Der er derfor udarbejdet et til- 

læg nr. 3 til Kommuneplanen 1993-2001, der udlægger lokalplan- 

omr8det til boligform&l. 

Dette nye rammeomrdde hedder 02B2. 

Lokalplaner 

Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplaner for omradet. 

Zonestatus 

Lokalplanomradet er beliggende i byzone. 

MiljØmæssige forhold. 

IfØlge Ribe Amts stØjkortlqning af 1992 m& det antages, at 

lokalplanomr8det - eller dele heraf - vil blive belastet med 
mere end 55 dB(A) i form af trafikstØj fra Sendergade, hoved- 

landevej 371. 

For at sikre et acceptabelt indendØrs stØjniveau, er det fast- 

lagt i lokalplanen, at der ved nybebyggelse og ved ændring 

af eksisterende bebyggelse skal sikres, at det indenders stØj- 

niveau ikke overstiger 35 dB(A) i beboelsesrum. 

Spildevandsplan 

Omradet er omfattet af Blaabjerg Kommunes spildevandsplan. 



Vandforsyning 

Lokalplanomradet er beliggende i vandforsyningsomr8det for 

Outrup Vandværk. 

Varmeforsyning 

Lokalplanomradet fjernvarmeforsynes fra Outrup Varmeværk. 

Trafikforhold 

Lokalplanomr6det vejbetjenes ved hjælp af en overkØrse1 fra 

SØndergade. 

Parkeringsforhold 

Der skal jf. Bygningsreglementet etableres minimum 1 1/2 

p-plads pr. bolig. 

I den udstrækning p-pladserne ikke kan etableres p& egen 

grund, skal der ske indbetaling til kommunens P-fond. 

y. 

Byggelinier 

Inden for lokalplanomr8det er der langs Sendergade en vejbyg- 

gelinie p6 10 m fra vejmidte og et oversigtsareal fra Rottarp- 

vejens udmunding i SØndergade p& 110 x 15 m. 



LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter planens vedtagelse. 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggØ- 

relse af lokalplanen m& ejendomme, der er omfattet af lokal- 

planen, ifalge Lov om planlægning § 18 kun bebygges eller 

lavrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsæt- 

te som hidtil. Lokalplanen medfarer ikke i sig selv krav om 

etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Dispensation eller tilladelse. 

Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgdende naboori- 

entering, meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, 

hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i pla- 

nen. 

Vidtgaende afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfares ved 

tilvejebringelse af ny lokalplan. 

Ekspropriation. 

I henhold til 5 47 i Lov om planlægning kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over 

ejendommen, nár ekspropriationen er af væsentlig betydning for 

virkeliggarelsen af lokalplanen. 

Servitutter. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der 

er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre 

private servitutter kan eksproprieres, n& det vil være af 

væsentlig betydning for virkeliggerelsen af planen, jf. 
ovenfor . 

KLAGEADGANG 

Klager over Kommunalbestyrelsens afgØrelser i medfer af nærvæ- 

rende lokalplan behandles efter reglerne i kapitel 14 i Lov 

om planlægning. 



LOKALPLANENS BESTEMMELSER 



BLAABJERG KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 67 - FORSLAG 

-de til almennyttige boliger i Sendergade, Outrup. 

I henhold til Lov om planlaegning (lov nr. 388 af 06. juni 

1991 med senere amdringer) fastsættes herved fdlgende bestem- 

melser for det i § 2 stk. 1 nævnte omr&de: 



l Lokalplanens f o d 1  

Lokalplanen har til formbl: 

1.1. at sikre omrbdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse, 

1.2. at fastliegge retningslinier for ny bebyggelsens omfang, 

placering og udformning. 

1.3. at sikre en i forhold til omgivelserne og de omboende 

hensynsfuld udnyttelse af arealet. 

9 2 -dets afgrrnsning og zonestatus. 

2.1. LokalplanomrBdet afgrænses som vist p& kortbilag nr. 1. 

Omradet omfatter matr. nr. 4n, Rottarp by, Outrup samt 

alle parceller, der efter den 12. marts 1996 udstykkes 

fra e j endommen . 

2.2. LokalplanomrBdet er byzoneareal og zoneforholdene forbli- 

ver uændret. 

3 Omradets anvendelse. 

3.1. Omrbdet mb kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse. 

4 Udstykning. 

4.1. Udstykning af omrbdet kræver Kommunalbestyrelsens tilla- 

delse i hvert enkelt tilfælde. 



g 5 Vej- og parkeringsforhold. 

5.1. Lokalplanomradet vejbetjenes fra Sendergade. 

5.2 Der etableres minimum 1 1/2 p-plads pr. bolig. 

5 6 Bebyggelsens omfang og placering. 

6.1. Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom eller ornr&- 

det under et m& ikke overstige 30%. 

6.2. Intet punkt af en bygnings ydervæg ellertagflade mb gi- 

ves en hajde der overstiger 6,5 m over det omgivende ter- 

ræn. 

6.3. Bygninger m& ikke opfares med mere end een etage med uud- 

nyttet tagetage. 

6.4. Ny bebyggelse skal opfØres i overensstemmelse med den 

p& kortbilag 2 viste illustrationsplan. 

7 Bebyggelsens ydre fremtræden. 

7.1. Til udvendige bygningssider og tagflader skal fortrinsvis 

anvendes tegl. Til mindre bygningsdele kan andre materia- 

ler anvendes. 

7.2. Blanke og reflekterende tagmaterialer m& ikke anvendes. 

7.3. Udhuse og lignende tillades opfart i træ og tækket med 

tagpap 

7.4. Ingen form for skiltning og reklamering m& finde sted. 



9 8 Ubebyggede arealer 

8.1. Ubebyggede arealer mb kun anvendes som parkering, 

opholdsarealer, gArdsplads, udvendig oplag samt have, 

og skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives 

et efter Kommunalbestyrelsens ordentligt udseende. 

9 9 Servitutter 

9.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophawes, 

hvis de er i strid med lokalplanens form81. 

10 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse. 

10.1. FØr ny bebyggelse/ændret anvendelse af eksisterende be- 

byggelse skal det sikres, at det indendars stØjniveau 

ikke overstiger 35 dB(A) i beboelsesrum. 



Sgledes vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 12. marts 

1996 til offentlig fremlæggelse som forslag. 

Bent Poulsen 

Borgmester 

Saledes endeligt vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 
den 11. juni 1996. 

Bent Poulsen 

Borgmester 

Foranstdende lokalplan nr. 67 begæres tinglyst p& matr. nr. 4n - Rottarp by, 

Ovtrup . 
Varde, den 11. juli 1996. 

MD&S Ven0 Poulsen 
Landinspektar 



Matr: 4 N . 
R o t t a r p  By, Ov t rup  

R e t t e n  i : Varde 
I n d f r r l  den : 11.07.1996 
L y s t  under n r . :  21933 
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BLAABJERG KOMMUNE 

TILLÆG NR. 3 - LOKALPLANFORSLAG 67 
Til Kommuneplan 1993-2001, rammedelen 

OUTRUP - OMRADE 02B2 

FORMAL 
I henhold til 5 13 i Lov om planlægning m& en lokalplan ikke 
stride mod kommuneplanens bestemmelser. De fremtidige anven- 

delsesbestemmelser for lokalplanomriidet fastsættes i lokal- 

plan nr. 67 til tæt-lav boligbebyggelse. 

I kommuneplanens rammebestemmelser 1993-2001 er omriidet udlagt 

til erhvervsform&l. 

Lokalplan nr. 67 er saledes ikke i overensstemmelse med den 

gældende kommuneplan. 

Tillæg nr. 3 til kommuneplanen fastlægger bestemmelser, der 

tilvejebringer den fornØdne overensstemmelse mellem lokalplan 

og kommuneplan. 



. . 
De gældende rammebestemme2ser .- -- - - 

OUTRUP 

Tor lokalplaner, dmr trrffmr 
bmatmmlsar for omridemm 

MH1 
grldmr f*lgmndm r i e r :  

at oarbdets anvmndmlsm fast- - 
l4gm8 til mrhvr~sfonrbl, 
sbsoa Mndværks-, v8rkstmds- 
og lagmrvirksoahmd (harundar 
tilhØrondm servicm- og for- 
rmtningsvirksoahed - dog ikkm 
handml a d  dagligvarer) rad 
tilh@rmndr bolig, saat virk- 
soahdmr, drr mftrr kauunal- 
bmstyrmlsons skØn naturligt 
kan indpasses i oarbdmt, saat 
at der kun kan opfarms virk- 
soahodmr ellmr anlmg, som 
ikkm amdf Ørmr særligm gmnmr 
i fora af forurening. 

at bmbyggml8msprocmntmn for hver - 
mnkmlt sjondoa ikkm ovmrsti- 
gmr 40, 

at bygningan8 rumfang ikkm ovmr- 
stigor 2 a3/a2, saat 

at bygningsh*jdmn ikkm ovstati- - 
gar 8 , s  m 

af boligbobyggmlamn ikkm opf$ros 
mmd moro and 1 mtagm mad ud- 
nyttrt tagatagm, 

at grundstgrrelsen mindst skal - 
være 1.500 n2, 

at virksoahodornm kun amd konru- - 
nalbmstyrmlsons særligm til- 
ladrlsm ab drivos af andrm 
mnd den, der bobor dan pA 
o jendoaimn værmndm bolig. 

0 v r i g e  oplysninger e r  a'jour 
til den 31.12.1993. 

overfØres til by zone. 

-.- Byggelinie. 

Byzonegramse. 



De ændrede rammebestemmelser. 

For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebe- 

stemmelser og lokalplan nr. 67 fastlægges fØlgende rammebe- 

stemmelser for et nyt rammeomrade 02B2: 

For lokalplaner, der træffer bestemmelser for ondde 02B2 

gælder falgende rammer: 

at omradets anvendelse fastlægges til boligformål og bebyggel- 

se til offentlige formg1 samt mindre butikker til omradets 

daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervsty- 

per, der efter Kommunalbestyrelsens skØn kan indpasses i 

omradet uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. 

at bebyggelsesprocenten for hver ejendom ikke overstiger 30, 

at bebyggelsen inden for området ikke opfØres med mere end 

1 etage med udnyttet tagetage samt 

at bygningshØjden ikke overstiger 8,5 m. 



Forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 1993-2001 er vedta- 

get af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 12. marts 1996. 

Bent Poulsen 

Borgmester 

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 1993-2001 er endeligt vedtaget 

af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 11. juni 1996. 

- - 
Bent Poulsen 

Borgmester 



~ortbilag nr. 1 
M A l  1:4.000 


