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HVAD ER EN LOKALPL?~N

Efter kommuneplanlovens ikrafttr~den den 1. februar.1977
er lokaiplaner den eneste plantype, byr~det kan anvende
til at fasts~tte bindende bestemmelser om anvendelse og
bebyggelse af de enkelte arealer i kommunen.

Byrâdet skal ifslge loven udarbejde en lokaiplan:

— hvis der Ønskes iv~rksat større bygge— og ani~gsarbej—
der

- hvis man Ønsker at fastholde eller skabe et bestemt
miijø indenfor et omrâde

— hvis et areal Ønskes overført fra iandzone til byzone

hvis byr~detvii hindre bebyggeise elier nedrivning,
der ligger indenfor de aimindelige bygningsreguierende
besteininelser i byggeiovgivningen.

En lokaiplan tinqiyses p~de ejendommeden omfatter, og
kan indskr~nkede muligheder for anvendelse og bebyggel—
se som komimmeplanens rammer angiver.

Meningen med lokaipianer er at sikre en stØrre sanimen—
hang i byp1an1~gningen, samtidig med at borgerne f~r mu—
lighed for at deltage i p1an1~gningsarbejdet.

Det sker ved, at byr~det 1~gger alie lokaiplanforsiag
frem til offentiig debat i mindst 2 m~neder. Borgerne
kan s~1edes komme med kommentarer og/eiier ~ndringsfor—
siag til lokaipianen inden den buyer endelig vedtaget
af byrAdet.

Lokaipianen er udarbejdet for Esbjerg kommune

af Stadsarkitektkontoret - byplanafdelingen, Esbjerg

r~dhus, Roifsgade 90, Esbjerg tif, 132122.
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Forord

Esbjerg byrád har den 25 f e—
bruar 1985 endeiigt vedtaget
lokalpian nr. 169 for et om-
ráde i Sdr. TobØl.

Lokaiplanen skal give mulig-
hed for at opføre t~t-1av og
âben-lav boligbebyggelse pa
henholdsvis parcelhusgrunde
og storparceller inden for
omrâdet.

BAGGRUND

Lokalplanomrâdet er ifølge 10—
kalpian nr. 107 (vedtaget den
13. november 1978) udlagt til
Aben-lav boligbebygelse ~men
denne lokalpian oph~ves med
n~rv~rende lokalpian.

Det er konimunens Ønske, at til-
byde arealer til boligform&1,
med mulighed for varierende bo—
ligtyper.

Formâlet med lokalpianen er,
at fast1~gge det 1ovm~ssige
grundlag for at kunne anvende
omradet til sâvel t~t—1av som
aben-lav boligbebyggelse.

BESKRIVELSE AF OMRADET

Lokalplanomr&det afgr~nses mod
vest af Sdr. Tobølvej, mod nord
og Øst af rekreativt grønt om—
râde, og mod syd af parceihus—
udstykningen mod Bâdsmandsv~n-
get.

Omradet er beliggende n~r op
til det rekreative omrade ved
Guldager Mø11eb~k, og terr~net
er meget karakterfuldt skra—
nende ned mod b~kken. SydØst
for omradet er der t~t pa lo-
kalplanomradet beliggende en
sØ (kunstig anlagt) der str~k-
ker sig som en kile mellem lo—
kalpuanomradet og bebyggelsen
syd for (se oversigtskort side 5)

Der er gode adgangsforhold via
det offentlige stinet til hen-
holdsvis skole, bØrneinstitu-
tion, dagligvarebutikker.
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BESKRIVELSE AF BYGGEMULIGHEDERNE

I dette afsnit redegøres for de
intentioner og muligheder som
lokaiplanen giver mulighed for.

Den arkitektonjske ide er, at
der formes en bym~ssig bebyggel-
se i omrâdet bestaende af par-
celhuse,og t~t-1av boligbebyg-
gelse med ret sluttet bebyggel-
se bestaende af r~kkehuse, k~-
dehuse, gArdhuse og skeihuse
placeret omkring, gader, str~-
der og torve.

Denne bebyggelsesstruktur kan
karakteriseres som en moderne
udgave af bymidtens sluttede
bebyggelse, hvorved bymiljøets
variation, oplevelsesrigdom og
intimitet kombineres med tids-
svarende friarealer, offentli-
ge f~11esarea1er og separate
f~11esarea1er inden for de en—
kelte storparceller.

BYGNINGERNESUDFORNNING

I omr&dets vestlige del omrâde
B ma bebyggelsen kun besta af
parcelhuse der kan opføres i op
til 1½etage, mens der i den Øv-
rige del omrãde B1 gives mulig-
hed for bade parceihuse i 1½
etage, samt t~t-iav boligbebyg-
gelse i op til 1½etage med
trempel.
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Boliqve je/gader Forareal

Boligvejene inden for on- )4ellein ve~skelog bus bli—
r~det tankes udlagt i sinai ver der et forareal p~o,6—
bredde for at opnâ en by— 2,1 in. Dette areal tanlees
massig karakter. Boligve- indrettet son sm8 forhaver
jene skal anlagges son med inulighed for placering
“sti11eveje~ elier ~1ege— af smci buske, banke, bor—
ophoidsgader’ de, saint evt. hegn I max.

o,6 in hgjde.
veve Forhaverne giver mülighed

For enden af Matrosvanget for forskellige former for
imeilem cia to vendepiad- belagning s8 sole gras, bro—
ser er 18cr anlagt en sive— sten, ammeringssten n.y.

vej, corn giver mulighed for
germemsivning for reno—
vationsvogne og endeD
service trafik

4iuSene Cavern Grgnne omrâder

loden for ornr&det ken der Haverne ken after Unske Der findes inden for lokal-
bygges i op til lii etage iukkes mere eller mindre planomrAdet offentlige fai-
n. trempel, dog max 8,5 in af for omgivelserne, og lee grgnne eier8der, hver
over terran. der mci opføres garager/ 18cr er mulighed for leg,
14usene inden for omrcidet carporte, udhuse, drivhu- boldspil og uphold. Endvi—
skal opføres son rakkehu- se inden for disse area— dere er 18cr inulighed for
Ce, kadehuse, g~rdhuseog icr. placering af falleshus for
skelhuse. Ved samlet byg- Endvidere giver lokalpia— omrcidets beboere.
geri af flare boiiger skal nan mulighed for flare Ocr er i lokalpianen nod-
der tilstrabes en variation valgmu~ligheder med hen- videre fastlagt bestenmel—
i bebyggelsen med hensyn syn til indhegning. ser sole gar det muiigt at
til facader, hSjder o.s.v. placerere falleshuse inden

for den enkelte storparcel,
i forbindelse med pianlag—
be fallesgtanninger.
Eventuelle Ønsker cm me-
dring af grønne omrciders
indretning sc.v, ken søges
gennemfUrt,af grundejar-
foreningerne.Principsnit i t~t—1avbebyggelse
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For at opnâ en bym~ssigkarak-
ter skal t~t-1av bebyggelsen op-
fØres med facaden/gavlen 0,6 -

EKSEMPLERPA: 2,1 m fra skel mod boligvej.
OPHOLDS - OG LEGEOMRADER - STILLEVEJE

VEJE- OG STIFOPHOLD
Vejadgangentil omradet foregar
som vist fra Sdr. Tobølvej.

Stamvejen Matrosv~nget anl~gges
som stillevej “ ( max 3o km/t)
med tilhc6rende hastighedsd~mpen-
de foranstalthinger. ( se kort—
bilag

Foranstalthingerne Ønskes udfor—
met sAledes, sa de ikke virker
generende for de kØrende at pas—
sere, hvis der kØres under den
vejiedende hastighed.

De private boligveje skal udfØ-
res som “ stilleveje ( max
30 km/t ) eller som “ lege— op—
holdsgader” ( max 15 km/t ) og
hvor det er vigtigt at skabe ii—

derum — altsa arealer, hvor det
er rart at opholde sig, mØdes
og lege, idet det karakteristi-
ske for lege—opholdsomrAderer
det f~l1esarea1, der gerne skul—
le udformes, sâ der ikke er no—
get indtryk af egentlig vej.

Stierne fra lokalplanomradet
forbinder omradet med omverde—
nen, Syd for omr&det er den Øst-
vestgaendeof fentlige sti, som
forbinder omradet med henholds-
vis Hjerting bymidte mod vest,
og Guldager idr~tscenter mod
Øst. Endvidere er der inden—
for lokalplanomradet et udhyg-
get stisystem, som giver mulig—
hed for gennemsivning inde
i omr&det C se korthilag

For enden af Matrosv~ngetimel—
lem de to vendepladser er der
anlagt en sivevej med udform—
ning som et “lege—ophoidsareal”
med mulighed for gennemsivning
for renovationsvogne og anden
servicetrafik.

GRØNNEOMPADER

Der forefindes indenfor lokal—
planomradet to stØrre grønne
omrader som er files for hele
lokalplanomrâdet for leg, bold-
spil og ophold, med mulighed
for senere at opføre fllesbe-
boerhus m~v. Endvidere sikres
mulighed for etabiering af be-
skyttelsesrum.
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F~iiesarea1erne i den t2t—lave
bebyggeise d.v.s. private veje,
torve, interne stier og grønne
omrader overdrages til grundejer—
foreningerne, som forest~r drift
og vediigeholdeise.

TEKNISK ANLJEG

Omradets forsyning med fjernvar-
me og filesantenne for TV— og
radiomodtagelse sker fra forsy—
ningsvirksomhederne, Esbj erg
kommune. Forsyning med el og
vand sker henholdsvis fra SAEF,
via Hjerting transformerforening,
og fra Hjerting vandv~rk.

Lokauplanomradet er forudsat se-
parat kioakeret med tilsiut-
ning tii det offentlige kb-
aksystem.



LOKALPLANENS INDHOLD

I ~ ~7’ ~ : ~ _~~T7~

1.’ SKOLE ,: ‘ ~ \~- __! ~ ~ ~/ S.

~ ~ T ~ j I

// ®‘~aENZINSERVICESTATONJ \~() ;~ ~
ii ~ ,:/ I! ~W

:2’ ® pAGLi~VAREBUTIKj ~ I;, -~ 1i~~rine(und
,•_~\ REK~EATIVE6BØt*JE “ ~ ~ ~r& -‘~ —

~L) OMRADER(NATUR~MRADE) I ~I

~/ .-I .1~~ .4 rt~, \~ ~ ~ —-~‘-.----

¼ ~ I N~ ~ ~ ~ ~ ~ \~ \
I I N\ ~ ~ ~ ~ t\ ~~ ~ 2-~~ ~~ ~V ~ ~

~ ri ~ ~ ~ ~-~i~/ N ~ <

(~A~1 ~ ~
‘~w j5~Nor~éngskoIen,,/,~ ~cL.. J~7~5~\~ \ ~ <\ ~ 4 ~

0’ / //~>~j ~ ~ \ç~ .‘ // / 4 • G / ‘~‘~ ..::::::::~::::~:~
7 / 4 I /

/
4 :

~ç~V ~ : ~ LOKALPLAN~’MRAD~7 ~
Hjerti /
skole __‘ I ‘ (

- ~ - ~ - ~ ~ :5,”:: ~ / 1 , / -~

- - 4 - 1/ / ~ J

~ -

— “it~—J[~’ ~
‘1 — ~ / ‘r~i-~-~’-~

-j — - .: ~ ~ ~ a
‘ii, - . IL~Jti~r~I~

‘C, , -

~ ag,~: ‘ o

, f : t~“:~LJ~S~~~7Qi~ ~a

- ~~\/ i -~ ~

/“
~ ~ II 7

N\ ‘NY /‘/~ ~ Ii ~ ~<
N’ - -‘

~~UIIPi:I ~S S ,., ~P’’~i’~..4“N.

N’~4T~bv$i~oE~y
- N -~ -~ - ~ /



b.LOKALPLANENS INDHOLD
Principsnit for veje og stier

C)

C,

Stamvej (vestlige del)

C)

C)

5,0 .1,5.1,5.

9
U
.~ .0

U

0,3
S.

,~

0,3 .~ 0,3
Ce

.1,0. 3,0 .1,0.

Sivevej

C)

a)

-. I, - ... i~. ,.~. A.. L_ A - I flJL
.2L1~ > C)U.0

0,3
•5

A~ i

S

.~ :u
0,3

6,0 • 1,5 • 1,5 • 5,0

C)
C
CD
.0
C)

5,0 • 3,0 • 5,0 • 1,5 • 1,5.
Stamvej (ostlige del)

5,0

0 9
mm. vejudicag 8m. —.

flu
~

0.6/1.50.6 9.6•0,6/1~

Eksempel bohgvej (tcat/lav bohgbebyggelse)

~, .~

I
~ 0,3

• 2,5 ~1,0s145

Boligvej (aben lay
5,0 .1,5.1,0.

boligbebyggelse)
2,5 •

C)
U
.0

0)
01

0,3 >.•. .0

IL.
ij’~I ‘t

e1,o a 3,0 .1,0.

Sth~~a”.

.x .~ .~a C 15
0)

0,3 ~ 0,3
.0

e 2,0 e

Sti:~b”



7.LOKALPLANEN

LOKALPLAN nr. 169

for etomrade i TobØl, belig—
gende i et omrade omfattet af
lokaiplan nr. 107, beliggende
Øst for Sdr. Tobølvej, nord
for Havbakken.

I henhold til koinmunepianloven
(by nr. 287 af 26. juni 1975)
fasts~ttes hermed fØlgende be—
stemmelser for det i afsnit 2
n~vnte omrade.

Afsnit 1

Lokalplanen har til formal at
erstatte del af den af byrádet
den 13. november 1978 vedtagne
bokalplan nr. 107, der omfat-
ter det i afsnit 2 n~vnte on-
rade saledes:

At sikre, at omradet kan ud-
stykkes til aben—lav boligbe-
byggelse pa parcelhusgrunde,
og til aben -1av/t~t—1av bo-
bigbebyggelse pa storparcel-
ler i princippet udstykket
som vist pa vedh~ftede kortbi-
lag, tegning nr. BP,T. 20-81.

At sikre, at der gennemføres et
boiigbyggeri med en god harmoni
mellem bygningernes ydre form,
deres materialer og farver, og
de fysiske omgiveiser.

At sikre gennemf~rt et vej— og
stinet med hØj trafiksikkerhed,
sa miljøveniigt som muligt og
med god tilsiutning til kommu-
nens overordnede vej—og stisysteIn

At sikre oprettelse af lo—
kal grundejerforening/er.

Afsnit 2

OMRADE-OG ZONESTATUS

2.1. Lokalplanen afgr~nses som
vist pa vedh~ftede kort,
tegning nr. BP.T. 48-84,
og omfatter fØlgende matr.
nr.e. 2a, 2~,.2h og 8h samt
del af udbagt vejareal 11—
tra “a~ TobØl, Guldager
sogn, samt alle parceller,
der efter den 2. april
1982 udstykkes fra n~vnte
ejendoinme, safremt de hg—
ger indenfor omradet.



IJOKALJPLANI!1N ~S.

2.2. Lokaiplanens omrâde opde—
les i omrâderne A, A1, B
og B1.

2.3. Omradet bigger i byzone

Afsnit 3

OMRADETS ANVENDELSE

3.1. Omrade A ud1~gges tib of-
fentlige formal og ma kun
anvendestil stier, parker
og grønne omrader, flies—
bygninger, legepladser og
beskytteisesrum n.y.

3.2. Omrade A1 udi~gges tib of-
fentlige formal og ma kun
anvendes til stier, parker,
grønne omr&der, begeplad—
ser, bushoidepladser ved
Sdr. Tobøivej.

3.3. ~ B ma kun anvendes
til bobigformab. Bebyggeb—
sen ma kun besta af &ben
og lay boligbebyggebse
med dertib hørende garager,
abne vognport med red—
skabsrum, udhuse og sma—
byggerier jfr. pkt. 7.6.

pa hver ejendom ma kun op—
føres ebler indrettes bo-
hg for en famibie.

3.4, Omr~deB1 ma kun anvendes
tib bobigformal. Bebyggeb—
sen ma kun besta af t~t og
lay boligbebyggebse, elber
abne og lay bohigbebyggel—
se med dertil hørende ga-
rager, aben vognport med
redskabsrum, udhuse og
smabygninger jfr. pkt. 7.6.

3.5. I omrâderne B og B1 kan der
opføres beboerorienterede
bebyggebser efter planer
godkendt af Esbj erg byrad.

3.6. I omraderne B og B1 ma
ejendommene ikke indret—
tes elber anvendes tib no—
gen form for erhvervsvirk—
somhed, men byradet kan
tillade, at der I de en—
kebte boligejendomme dri-
ves en sadan virksomhed,
der normalt kan udfØres I
beboeisesomraderunder for-
uds~tnIng af,
at virksomheden efter by-
radets skøn drives pa en
sadan made, at ejendommens
karakter af beboeise ikke
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~ndres bb. a. ved skiltning
parkering eller lignende,
og at omradets karakter af

boiigomrade ikke brydes,

at yirksontheden ikke med-
fører ulemper for de om—
boende, —

at yjrksornheden Ikke med-
fØrer behov for parkering
af motorkØretøjer, der ik-
ke er plads tib pa den pa-
g~1dende ejendom.

at virksomheden drives af
den, der bebor den pag~1-
dende bolig.

3.7. Inden for omradet kan opfø-
res transformerstationer
tib kvarterets forsyning,
nar 9e ikke har mere end
30 m bebygget areal og ik-
ke giver en højde af mere
end 3 m over terr~n, og nar
de udformes i overensstem—
mebsemed den Øvrige be—
byggelse.

3.8. Der kan placeres affalds-
containere pa n~rmere af
byradet godkendte steder.

3.9. Der skab inden for omrade A
sikres et areab pa i alt SOOn
tib beskyttebsesrum for omra-
dets beboere.

Afsnit 4

UDSTYKNINGER

4.1. Omrâde B ma kun udstykkes
I overensstemmehse med
prlncipperne i den pa ved-
h~ftede kort, tegn.nr. BP.
T. 48-84, viste retnings-
givende udstyknlngspban

4.2. Omrade B1 udstykkes i stor-
parceller i prlncippet sam
vist pa tegn. nr. BP.T.
48—84.

4.3. Ingen grund i omrade B1 ma
udstykkes med en mI~dre
størrebse end 700 m til
fritliggende parcelhuse,
og bebyggelsernesplace-
ring, omfang, højde, ud-
fornining, 1edningsanb~gn.y.
inden for hver enkelt stor-
parcel skal godkendes af by—
radet



10.LOKALPLANEN

4.4. Storparcellerne i omr~de B1
kan underudstykkes I par-
cebler pa under 700 m~efter
en helhedsplan for bebyggel-
Se, vej,, sti og bedningsanl~g
der kan godkendes af Esbjerg
byrad, og jfr. afsnit 7.

4.5. I omr~deB og B1 skal plan
udvisende bebyggelse, fri.-
arealer, bepbantning, led—
ningsanb~g n.y. sikres I
tlnglyst dekbaration,

Afsnit 5

VEJ- OG STIFORHOLD

5.1. Der udl~ggeslb og 12 m
brede offentlige stamve-
je, samt i omradeB 10 m
brede private bobigveje

vist pa vedh~ftede
kort, tegning nr. BP.T.
48—84.

5.2. Der anb~ggesSm bred si-
vevej og 3m bred offent-
hg sti ( a—a ) sam vist
pa vedh~ftede kort, teg-
ning nr. BP.T. 48-84.

5.3. I omrâde B1 vil der kunne
anl~ggesprivate boligveje
med mm. vejudL~g p~6m.

5.4. Bobigvejene skal anb2gges
son “stibleveje” ebber
“bege-ophobdsgader”.

5.5. De private fllesstier
saint interne stier inden
for de enkebte storparceb—
ler skal anb~ggesi en mm.
bredde pa 2 m.

5.6. I omrade B1 skal parcelberne
mindst have direkte adgang
til stler, grØnne areaber
m.v. som vist p& korthibag
BP.T. 4.8—84-.

5.7. Der pa1~ggesfØlgende byg-
gehinler i de neden for
anglvne afstande:

Omrâde B og B1

&ben og bay bohigbebyggel-
Se:

Stamveje:
Boligvej e:
Stier:

5,0 m
2,5 m
2,5 m



11.LOKALPLANEN

Omrade B1

Stamvej e:
Boligveje:
Stier:

5,0 rn
0,6 — 1,5 m
2,5 m

For P-pladser g2lder fØl-
gende:

5.8. I omrade B1 skal der ud1~g-
ges p-base I et antal sva-
rende tib mindst 1½ p—bas
pr. bobig, og ved ibrugta-
gelse skal der v~re anbagt
mindst een p-bas pr. bobig.

5.9. Ved udbygning af omrâde B1
med almennyttigt bob igbyg-
geri kan der tihlades an-
bagt 0,7 p—bas pr. bohig,
og kommunen kan forbange
p-pladserne udbygget tIl
1½p—bas pr. bobig, nar
det efter byradets skøn
findes nødvendigt.

5.10.1 omrade B ma der udover
til parce1~1usehøjst an-
h~ggesen p-bas pa de en-
kebte ej endomme/parcebber.
øvrige p-pbadser skal ud-
b~gges/an1~gges son en
samlet parkering.

5.11.1 omrade B g~1der princIpi-
elt fØbgen~estØrrebser og
bebiggenhed af. p—base:

at de anb~gges i en bredde
p& mm. 2,3 m, og en hol-
dep1adsl~ngde pa mm. 5,0
m, saint udbakningsareab
pa mm. 7,0

Afsnit 6

TEKNISKE ANLJEG

6.1. Der reserveres arealer
tIl iedningsan1~gog
k1oakanl~g med en bellg-
genhed som yist pa ved-
h~ftede kort, tegn. nr.
BP.T. 48—84. 1)

Fodnote:

1) De n~rmere bestemmelser
vedrørende 1edningsanl~g
og kboakan1~g vii blive
fastbagt ±tinglyst de-
klarat±on.

PLADSKRAV TL PARKER~NG
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Afsnit 7

BEBYGGELSENSOMFANGOG PLACE-
RING

For omr&de B og B1 g~1der:

Aben og lay boligbebyggel-
se

7.1. Bebyggelsesprocenten for
den enkebte ejendom ±am—
rade B ma ikke overstige
25

7.2. Bebyggebser ±omr&de B ma
kun opføres I indtib 1½
tage (md. udnyttebig
tagetage) og op til 8,5 m
højde over terr~n. (2)

7.3. I omr~detma der ±kkeuden
byradets s~r1ige tibbadeb-
se ±ndrettesk~1dergarage.

7.4. Garager og abne vognporte
ma Ikke opføres n~rmere
skeb mod vej end 5,0 m.
Ikke adgangsgivendefaca-
der ma dog placeres ±byg-
gelin±e.

7.5. Stuegulvet ma, medmindre
s~rlIg tilbadelse gives,
højst v~reh~vet25 cm
over frd±gt terr~n mod
vej.

7.6. Der ma inden for den enkeb-
te ejendom kun opfØres en
garage/&b~n vognport pa
max. 35 m , excb. redskabs—
ruin saint to smab~gnmnger
pa hver max lO~m , son ikke
medregnes ved beregning af
bebyggelsesprocenten.

For omrade B1 g~1der:

7.7. Bebyggelser i omrade B1 ma
kun besta af r~kkehuse,
k~dehuse, gardhuse og skel-
huse,

Fodnote:

2) Ved udregning af bebyggel-
sesprocenten medregnes ved
1½ etages bebyggelse, bade
stueetagen og tagetagen.

BEREGN~NGSPR~NCIPFOR TAGETAGEAREAL
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7.8. Boligerne skab opføres, el—
ler hens±gtsm~ssigt kunn~
udvides til mindst 120 m
og

Projekterne for de enkelte
storparceller skab udyise
fremtidig~ udyidelser op
tIl 120 m af de enkelte
boliger ±nden for storpar-
cellen.

7.9. Bygningsreglementets be-
stemmelser on bygn±ngernes
højde ±forhold til vej,
sti og naboskel finder
ikke anvendelse Inden £ or
omrade B1.

7.iO.Bebyggelsen skab opfØres
wed facade eller gavl 0,6-
1,5 m fra skel mod bobigvej.

7.11. Bebyggebsesprocenten for
r~kkehuse, k~dehuse og
gârdhuse i en etage ma max.
i alt v~re 25,

7.12, Bebyggelsesprocenten for
r~kkehuse, k~dehuse og
g&rdhuse I 1½ etage (Inch.
trempelkonstruktmon) ma
max. i alt v~re 30 (2).

7,l3,Ved udbygning af omr&det med
skeihuse skal der fra naboske
v~re minds.t Sm til bebyggelse
Der tibbades opført car-
port/garage ±omradet nar
denne er sainmenbygget med
nabohuset.

7 .14. BebyggelseSprocenten for
skeihuse i 1-i½etage ma
max. i alt v~re 25, og
g~undstørreisen mm. 460
m excl. andeb ±flies-
areal (2).

7.bS.Endvidere skab bebyggel-
sens placering, omfang,
hØjde og udformning, led-
nIngsan1~g n.y. indén for
hve.r enkelt s torparce I
godkendes af byrâdet

7.b6.Der ma inden for den
enkelte ejendom kun
opføres en garage/abe~
vognport pa max. 35 in
excl redskabsrum, saint to
smab~gnInger pa hver max.
10 m , son ikke medregnes
ved beregning af bebyggei-
sesprocenten.

BYGGEAFSTAND FRA BOLIGVEJE

U
NABOSKEL /

I MIN5M —t

HER SKAL HUSET
BEGYNDE

PRINCIP VED SKELHUSBEBYGGELSE
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For andels- og bollgfore-
nlngsbyggeri i omr~deB1

7.17. Bebyggelsesprocenten for
den enkebte storparcel ma
ikke overstige 30.

7.b8.Bebyggelsen ma kun besta
af r~kkehuse, k~dehuse og
gardhuse, med tibhØrende
garager abne vognporte
med redskabsrum.

7.19. Bebyggelsesprocenten for
1 etages byggeri ma max,
i alt v~re 25.

7. 20.Bebyggelsesprocenten for
1½ etagesbyggeri ma max,
i alt v~re 30, (2)

7.21 .Bebyggelsesforholdene
reguleres I Øvrigt efter
BR 82.

7.22. andebsboblgerne skab
opfc6res jfr. cirkub~re

om andebsbo1ig~r (gennem—
snit max. 95 in ), men
skal senere hensigts-
m~ssigtkunn~udvides til
mindst 120 m

Projektet skab angive
fremtidige udvid~bserop
tib mindst 120 m

7,23,Stuegulvet ma, medmlndre
s~rhig tibladelse gives,
hØjst v~re h~vet 25 cm
over frdigt terr~n mod
vej.

Afsnit 8

BEBYGGELSENS YDRE FREMTRIEDEN

8.1. SkiltnIng og rekbamering
ma kun finde sted efter
byradets tilladebse i
hvert enkelt tilfide.

8.2. Beboelseshusetstagvinkei
med vandret plan skal
v~re melbem 20° og 50°.
Ved anvendelse af andre
tagvinkler end ovenstâ-
ende kr~vesbyradets s~r—
hIge godkendebse
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8.3. Tagene pa garager, abne
vognporte, der er sainmen—
byggede skal v~re hg
beboelseshusets tag, og
kun med byradets s~r1Ige
godkendelse m& der anven—
des andre tagvinkber.

8.4. Inden for hver storparceb
skal tagene d~kkes med
ens tagmateriabe, enten
røde/rØdbrune teglsten
eller røde/brune cementtag—
sten. ved anvendelse af an-
dre tagd~kningsmateria1er
kr~vesbyradets s~rlIge
godkendebse.

8.5. BebyggeisenI omraderne
skal udf~resmed yderv~g—
ge af blank tegistensmur.
Mlndre udbygnlnger,
facadepartier, gavitrekan—
ter, tagudh~ng m.v. m&
dog udfØres af andre
materlaler, f. eks. tr~,
eternit, pudset murv~rk
eller af materialer, der
ikke er blanke, ref bekte-
rende, eller sam virker
sk~mmendefor omradet,
efter byrâdets skØn.

8.6. For t~t-lav bebyggelse skab
separat beliggende udhuse,re&
skabsrumo.lign. opføres med
tagvlnkel hg beboebseshusets

8.7. Garager og abne vognporte
med udhuse og udhusbekl~d-
nlnger saint tr~phankev~r—
ker skal v~retrykImpr~g-
nerede ehler behandlede
med impr~gneringsmId1erI
jordfarverne gra, sort,
grøn, rød eller brun.

8.8. Ved trempelhuse kan
synhig trempel bekb~des
med Impr~gneret tr~.

8.9, Der ma ikke ops~ttes
nogen form for synhige
antenner pa de enkelte
huse eller grunde,

8,10.Konstruktioner, der er nød-
vendige for at forsyne en
ehber flere ejendoinme med
alternativ energiform, kan
udf~res pa eller ± forbin—
delse med en bygnlng, og
skai i hvert enkelt tiifrbde
godkendes af Esbjerg byrad.
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Afsnit 9

UBEBYGGEDEAREALER

9.1. Der skal ud1~ggesfbbes—
friareal inden for den en—
kelte st~rparceh svarende
til 20 m pr2 bolig, dog
mindst 600 in

9.2. Arealer i omraderne, der
ikke anvendes tlh bebyg-
gelse, sa som parkerings—
areaber, stiareaher, bege—
arealer, ophoidsarealer
m.y. skal vedr$rende be—
fstelse, belysning, be-
plantning, opstibling af
iegeredskaber, hedningsan—
i~g n.y. anb~gges efter en
plan, der er godkendt af Es-
bjerg byrad, og skal slkres
ved tinglyst dekbaration.

9.3. Hegn ma i skel mod stamve-
je og bobigveje saint stier
kun etableres son bØvtr~s—
h~kke af bøg, avnbøg, navr,
liguster, kirseb~rkornel,
tjørn o.lign. ehber son in-
pr~gneret tr~p1ankev~rk

9.4. I skel mod de of fentlige
omrader A og A1 samt mod
den øst—yestgâende sti,
beliggende syd for omra-
det, ma der kun etabberes
levende hegn af typerne
son n~vnt I pkt. 9.3.

9.5. Mod stamveje og bobigveje
og stier skal h~kkeplan-
tes 0,3 in fra skel.

9,6, H~kkemod boligveje I tat-
lay bebyggelse ma max.v~re
0,6m I hØjden mod vejskeb

Afsnit 10

FORUDSJETNINGFOR IBRUGTAGNING
AF NY BEBYGGELSE

10.b.Før fly bebyggelse tages
I brug, skal alle aflØb
v~re tibsiuttet det of-
fenthlge kloaksystem.

iO.
2.Samtlige nye bebyggelser

i bokalplanomradet skai
v~re tllsiuttet det
of fentlige vand—, el- og
fjernvarmean1~g,
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1O.3..FØr ny bebyggelse tages i

brug, skal vej-, sti- og
parkeringsani~g m.v.,
jfr. afsnit 5, saint
flies ophoidsarealer og
hegn, jfr. afsnit 9, v~re
etableret.

Afsnit 11

.

GRUNDEJERFORENING

11.l.Der skal oprettes en
grundejerforening/er med
medlemspblgt for samtlIge
ejere af ejendommeInden
for bokahpbanomradet.

11.2 .Grundejerforeningen/er skal
oprettes, nar Esbjerg
byrad kr~ver det.

11.3 .Grundejerforeningen/er skal
forestâ drift og vedlige-
holdelse af fhiesarealer
og fbles anb~g.

11,4 .GrundejerfOreflingen/er skal
udfØre de opgaver, son i
medfør af bovgivnlngen
henb~ggestlb foreningen.

11.5. Grundejerforeningen/er kan
varetage medlemmernes
files interesser af
enhver art i forbindelse
med de ejendonime, der
hØrer under foreningens
omrade.

11.6. Grundejerforeningen/er er
berettlget til ved opkr~v-
ning hos medlemmerne
og/ebier ved optagelse af
ban at fremskaffe de
Økonomlske midler, der er
nØdvendige for udfØrehsen
og adininistratlonen af
foreningens opgaver, samt
at kr~ve fornødent sik-
kerhed herfor.

11.7. Grundejerforeningen/er er
uafh~ngIg af partipohi-
tiske interesser.

11.8 ,Grundejerforenmngen/er5 ved
t~gt og ~ndringer hen
skai godkendes af Esbj erg
byrad.
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Afsnit 12

OPHJEVELSE AF LOKALPLAN

Del af den under 13. november
1978 af Esbjerg byrad vedtagne
bokalplan nr. 107 oph~ves af
n~rv~rende bokalplan.

Nan lokalpian nr. 169 er
tinglyst pa de i afsnit 2.1.
n~vnte matn. nr.e. skal bokal—
plan nr. 107 aflyses pA de
sainme ejendomme.

VEDTAGELSESPATEGNING

SAbedes vedtaget af

Esbjerg byrad, den

22. oktober 1984

A. K. Nielsen

/

Paul Pedersen

junldisk chef

I henhobd tib § 27 i by on konmmu-
planer vedtages foranstáende bokal—
plan endehigt

Esbjerg byrAd den, 25 februar 1985

A. K. Nielsen ~ ~
/ PotI Pedersen

juridisk chef



Loka1p1anomr~det ligger inden for
§ 15-rainrnernes ornr~de D. Besteni—
melserne I lokalpianen skal der—
for sikre, -

a. at anvendeisen fastl~gges til
boligformAl med tifliØrende insti—
tutioner og anl~g sAsom børnein—
stitutioner og lignende saint mm—
dre butikker til omrAdets daglige
forsyning og andre n~rmere angiv—
ne erhvervstyper og an1~g, den
kan indpasses ±omrAdet og sam er
uden ulernper i forhold tii omgi-
velserrie,

b. at den pA hver parcelhusejen—
dom højst gives inulighed for at
indrette bolig for 2 famil±er,
samt at den i r~kkehuse, k~dehuse
gArdhuse ~og tilsvarende samlede
bebyggelser kun tillades indret—
tet boiig for 1 familie i hvert
hus,

c. at bebyggelsesprocenten for
den enkelte parceihusejendom ik—
ke overstiger 25%, saint at denne
procent for r2kkehuse, k~dehuse,
g&rdhuse og tilsvarende samlede
bebyggelser fasts~ttes til højst

d. at parceihuse ikke opføres
med mere end 1 etage med udnyt—
tet tagetage ( dog ikke mansard-
etage ), saint at r~kkehuse, k~de—
huse, gArdhuse og tilsvarende
samlede bebyggelser ikke opføres
med mere end 2 fulde etager.

En del af lokalplañbmrAdet en i
følge lokalpian nr. 107 udlagt
til diverse offentlige formal.
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§ 15-ramxnerne

C
N
N

§ 15-RAMMEKORT
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LOKALPLANENSRETSVIRKNINGER

Efter byrAdets endelige
vedtagelse og offentliggønebse
af lokalplanen mA ejendomme,
der en omfattet af pianen,
ifølge kominuneplanbovens § 31,
kun bebygges eller i Øvrigt
anvendes i. overensstemmelse
med pbanens bestemmelser.

Den eksisterende lovlige an—
vendebse af en ejendom kan
forts~tte som hidtih. Lokab-
planen medfØrer hehler Ikke i
sig selv krav on etabbering af
de an1~gmed videre, der er
indehobdt 1. planen.

Det omnAde, den omfattes af
bokalpbanen, udb~gges til
offentblge formAl. Det bety-
der, at ejeren ef ten kommune—
planbovens § 32 under vlsse
foruds~tnInger kan kr~ve ejen—
doinmen overtaget af koinmunen
mod erstatning.

ByrAdet kan meddele dIspen-
sation til mindre v~sentbige
lempehser af bokabpbanens
besteinmelser under fonuds~t—
fling af, at det ikke ~ndrer
den s~n1ige karakter af det
omrAde, den søges skabt ved
lokalplanen.

Mere v~senthige afvigebser fra
hokalplanen kan kun gennemf~-
res ved tilvejebningebse af en
fly bokahphan.

Private byggeservitutter og
andre tlhstandsservitutter,
den en uforenebige med hokal-
pbanen, fortr~nges af planen.
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