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Byplanvedtægt for Skørping nord
Byplanvedtægt for Skørping nord

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj
1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i § 1 nævnte område i
Skørping kommune.

§ 1.

1. Området begrænses mod nord af nord-, øst- og sydskellet af matr.
nr. lal, østskellet af matr.nr. lmi, nordskellet af matr.nre. lly og 1pI,
mod øst- og sydskellet af matr.nr. lpl, østskellet af matr.nr. lia, øst-
skellet af matr.nr. leq, vestskellet af matr.nr. 19z, østskellet af
matr.nre. lep og lhu, mod syd af sydskellet af matr.nr. lhu og øst- og
sydskellet af matr.nr. !fn og mod vest af GI. Skørpingvej, således som
vist på vedhæftede kortbilag mærket kortbilag 1.

2. Området omfatter følgende matr.nre. :
lbn - lev - lec - lep - leq - !fe - !fn - lht - lhu - lia - lib -

lic - lid - lie - lka - 1kb - lkc - lkd - lke - lkf - lkg - lkh-
lki - lkk - 1kl - lkm - lkn - lko - lkp - lkq - lkr - lks - lkt -
lku - lkv - lkx - lky - lkz - lkæ - lkø - lIa - llb - Ile - Ild -
Ile - lIf - lIg - llh - 110 - lly - lIz - 1ma - lmd - lmi - 1mr -
Ims -lmz -Ipe -lpf -lpg - lph -lpi - lpk - lpm - lpn -lpp-
1pq - 1pr - 1ps - 1pt - 1pu - 1pv - 1px - 1py - 1pz - 1pæ - 1pø -
lqa - lqb - lqc ~ lqd - lqe - lqf - l'qg - lqh - lqi - lqk - lql
- lqm - l'qn - lqo - lqp - lqq - lqr - lqs - lqt - 1qy - lqz - 2c-
2h - 2i-
alle Teglgård Sædegård, Skørping sogn - og lal Skørping by, Skør-
ping sogn - samt alle parceller, der udstykkes fra de nævnte ejen-
domme.

3. Området opdeles i henhold til nedennævnte bestemmelser i 4 om-
råder mrk. 1 - II - III og IV, som vist med sorte punkterede linier på
kortbilag 1.

§ 2.

Veje
1. Der skal udlægges areal til følgende nye veje (og stier) med ret-

ning og beliggenhed som vist på kortbilaget:
Vejene: a-b

c-cl
e-f
g-h
l-j

alle med en udlægsbredde på 10 m. Øvrige viste nye veje udlægges l
8 m bredde.
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2. Eventuelle nye veje ud over de i stk:. 1 nævnte skal udlægges i en
hensigtsmæssig retning og i en bredde af min. 8 m.

3. Ved bedømmelse af den hensigtsmæssige retning skal der ikke
blot tages hensyn til vejens beliggenhed på selve det pågældende
grundstykke, men også til hele det system af veje, der efter forhol-
dene på vedkommende sted vil være det hensigtsmæssigste i henseende
til områdets bebyggelse og anvendelse.

4. For korte blinde veje, ved hvilke, der kun er mulighed for en
meget begrænset bebyggelse, kan kommunalbestyrelsen tillade, at ud-
lægsbredden nedsættes til 6 m.

5. Ved blinde veje skal der udlægges areal til passende vendeplads.

§ 3.

Byggelinier og hjørneafskæringer
1. Langs følgende veje er byggelinier pålagt i henhold til bestem-

melserne i lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastsættelse af bygge-
linier ved gader og veje - eller kapitel IV i lov nr. 95 af 29. marts
1957 om bestyrelse af de offentlige veje:

GI. Skørpingvej 121;2 m.
2. Langs følgende veje, for hvilke byggelinier ikke er pålagt i hen-

hold til de i stk:. 1 nævnte bestemmelser, pålægges byggelinier i de
nedenfor angivne afstande fra vejmidte, jfr. kortbilaget:

Hanebakkevej 11 m
Møllevej 11 m
Skrænten 11 m

3. Langs nye veje, for hvilke byggelinier ikke pålægges i henhold
til vejbestyrelsesloven, pålægges byggelinier i 10 m afstand fra vej-
midte.

4. Hjørnegrunde skal have brudt hjørne af mindst 5 m bredde og
med lige store vinkler mod vejlinierne.

§ 4.

Grundstørrelser
Område I

1. Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 800 m2,

eksklusiv vejareal eller med en mindre facadelængde end 20 m.
2. Udføres bebyggelsen efter en af kommunalbestyrelsen godkendt

for flere grunde fællesplan for bygningernes placering, kan grundstør-
relsen dog, hvor forholdene taler derfor, tillades nedsat til 700 m2 for
et enkelthus og 600 m2 for hver del af et dobbelthus samt 300 m2 for
rækkehus. Endvidere kan facadelængden i 'disse tilfælde tillades nedsat
under 20 m. I

3. En del af det fastsatte mindste grundareal kan udlægges til fæl-
les opholds- og legeplads.
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Område II

Ingen grund må udstykkes med en mindre størrelse end 2.500 m2,

eksklusiv vejareal eller med en mindre facadelængde end 35 m.

Område III

Ingen grund må udstykkes med mindre størrelse end 1.250 m2, eks-
klusiv vejareal eller med en mindre facadelængde end 20 m.

I området må der kun bygges på arealet mellem vejen og den byg-
gefri zone ca. 35 m øst for den viste 10 m brede vej e-f.

Område I} II og III

1. Inden for byplan området må der ud over den allerede tilladte
bebyggelse kun opføres åben og lav boligbebyggelse.

2. På hver parcel må kun opføres en beboelsesbygning med sædvan-
ligt tilhørende udhus og garage. Beboelsesbygningen må højst inde-
holde 2 lejligheder.

3. Ubebyggede arealer, som ikke benyttes som gårdsplads eller lig-
nende, skal anlægges og vedligeholdes som have, eller henligge som
naturgrund.

4. På ejendommene må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed,
fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads. Der må endvidere ikke
drives nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser
eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens
skøn er til gene for de omboende.

5. Det skal være tilladt at drive sådan virksomhed, som alminde-
ligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter
kommunalbestyrelsens skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af
beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter
brydes.

§ 5.

Gmndens benyttelse

Område IV

Arealet udlægges som et offentligt tilgængeligt grønt område.

§ 6.
Bygningernes udstrækning og udformning

Områderne I - III

1. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,2, for rækkehuse dog 0,25.
2. Bebyggelsen kan opføres som dobbelthus eller rækkehus, eller

opføres i naboskel efter en af kommunalbestyrelsen godkendt for flere
grunde fælles bebyggelsesplan, der om fornødedt kan fastlægges som
tillæg til nærværende byplanvedtægt.

3. Alle frie sider på bygninger skal udføres som facad~mur.
! ;i'
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Område II

1. Det bebyggede areal må højst udgøre llto af grundens areal.
2. Ingen bygning må opføres med mere end en etage og udnyttet

tagetage.
3. Alle fire sider på bygninger skal udføres som facademur.
4. Kommunalbestyrelsen skal godkende bygningernes udseende og

farver: Farven af ydre bygningssider, som pudses eller males, herunder
sokler og tage, skal være dannet af hvidt, sort eller jordfarverne:
(okker, terra de siena, umbra, engelskrødt, italienskrødt, dodenkop) -
eller ved disse farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre,
vinduesrammer, skodder og lignende mindre bygningsdele er også
andre farver tilladt.

§ 7.

Transformerstationer

Transformerstationer på indtil 20 m2 grundareal og indtil 3 m i høj-
den kan opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte reg-
ler om afstand til naboskel og vej og om bebyggelsens udformning i
overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i kvarteret. Dog må sta-
tionerne opføres i naboskel, når højden ikke er over 2,5 m.

§ 8.

Almindelige bestemmelser

1. Før noget byggeri påbegyndes, skal der til godkendelse af dets
overensstemmelse med byplanen forelægges kommunalbestyrelsen teg-
ninger, der viser grunden og dens omgivelser, samt bygningernes be-
liggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom
den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses.

2. Bestemmelserne i denne byplanvedtægt gælder forud for bestem-
melserne i den til enhver tid for kommunen gældende bygningsved-
tægt.

§ 9.
Eksisterende bebyggelse

1. Nærværende byplanvedtægt skal ikke være til hinder for bibe-
holdelse af den eksisterende lovlige benyttelse og bebyggelse.

2. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden
anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke fin-
de sted.

§ 10.

Påtaleret

Påtaleret ifølge nærværende byplanvegtægt
kommunalbestyrelse.

har alene Skørping
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§ II.

Lempelser og ændringer i byplanvedtægten
1. Mindre betydende lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt

kan indrømmes af kommunalbestyrelsen.
2. løvrigt kan boligministeriet indrømme lempelser af byplanved-

tægtens bestemmelser.
3. Dog kan dispensationer fra de i § 3 omhandlede byggelinier ved

offentlige veje kun meddeles efter forhandling med den efter vejbe-
styrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 342
af 9. december 1964 § 45.

4. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrel-
sens vedtagelse og godkendelse af boligministeriet efter reglerne for
vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlovens § 5.

Således vedtaget af Skørping sogneråd, den 3. november 1966.

P. s. v.
Henning Andersen.

I medfør af § 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af
9. maj 1962) godkendes foranstående af Skørping sogneråd vedtagne
forslag til partiel byplanvedtægt nr. 1 for Skørping nord i Skørping
kommune.

Boligministeriet, den 31. januar 1967.
P.m.v.

E. b.

Eva Siesby,
eksp. sekr.

Indført i dagbogen for retten i Terndmp den 9. marts 1967.

Lyst

Akt: skab nr. A 285. Schierbeck.
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