












Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for 

belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, 

chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller 

asfalt. 

 

Eksisterende brostensbelægning skal bevares og søges 

retableret, hvor den ikke er til stede. 

 

Gårdmiljøer skal bevare pigstensbelægning. 

 

Belægning skal udføres i materialer der er tilpasset det 

bevaringsværdige miljø 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

*****Kviste placeres symmetrisk i 

tagfladen, ”i fag” med langsidens 

vinduer, men med mindst ét fag fra 

frie gavle og mindst 3 tagsten over 

huset gesims – dvs. inden for den 

stiplede linie, som vist på figuren til 

højre. Kilde: ”Bymiljø, facader og 

skilte. Vejledning for Varde Bymidte” 



Lokalplanen har til formål: 

at fastlægge anvendelsen til blandet bymæssigformål, 

at sikre bevaringsværdige bygninger med den oprindelige 

arkitektur og at det håndværksmæssige særpræg fastholdes, 

at sikre at Varde midtbys bygninger om- og tilbygges i respekt 

for husets oprindelige stilart og kvaliteter, 

at bevare Varde midtbyens bevaringsværdige pladser, 

gårdrum og grønne præg, herunder de store træer, 

at åbne mulighed for opførelse af nye bygninger herunder 

tilbygning til eksisterende og 

at sikre at nybyggeri tilpasses  den midtbyens 

bebyggelsesstruktur og byggeskik ved valg af placering, 

proportioner og materialer, 

at skabe et mere autentisk og bevaringsværdigt bymiljø 

samtidig med at forbedre de enkelte huses bevaringsværdi, 

samt 

at ophæve gældende lokalplaner indenfor lokalplanområdet. 
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for husets oprindelige stilart og kvaliteter, 

at bevare Varde midtbyens bevaringsværdige pladser, 

gårdrum og grønne præg, herunder de store træer, 

at åbne mulighed for opførelse af nye bygninger herunder 

tilbygning til eksisterende og 
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bebyggelsesstruktur og byggeskik ved valg af placering, 
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Lokalplanen har til formål: 

at fastlægge anvendelsen til blandet bymæssigformål, 

at sikre bevaringsværdige bygninger med den oprindelige 

arkitektur og at det håndværksmæssige særpræg fastholdes, 
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at bevare Varde midtbyens bevaringsværdige pladser, 

gårdrum og grønne præg, herunder de store træer, 

at åbne mulighed for opførelse af nye bygninger herunder 

tilbygning til eksisterende og 

at sikre at nybyggeri tilpasses  den midtbyens 

bebyggelsesstruktur og byggeskik ved valg af placering, 

proportioner og materialer, 

at skabe et mere autentisk og bevaringsværdigt bymiljø 

samtidig med at forbedre de enkelte huses bevaringsværdi, 

samt 

at ophæve gældende lokalplaner indenfor lokalplanområdet. 



ALTERNATIV FORMULERING AF FORMÅL? 

 

Formålet med lokalplanen er at skabe et redskab til at varetage 

de historiske og arkitektoniske kvaliteter i midtbyen og 

herigennem bidrage til, at ejere og brugere af huse i Varde 

Midtby kan være stolte af deres huse og deres by.  

 

 



ALTERNATIV FORMULERING AF FORMÅL? 

 

Formålet med lokalplanen er at skabe et redskab til at varetage 

de historiske og arkitektoniske kvaliteter i midtbyen og 

herigennem bidrage til, at ejere og brugere af huse i Varde 

Midtby kan være stolte af deres huse og deres by.  

 

Formålet med lokalplanens konkrete bestemmelser er at 

bevare de arkitektonisk og historisk værdifulde bygninger, 

pladser og gaderum samt sikre, at man ved ændringer 

respekterer disse kvaliteter.  

 

 



ALTERNATIV FORMULERING AF FORMÅL? 

 

Formålet med lokalplanen er at skabe et redskab til at varetage 

de historiske og arkitektoniske kvaliteter i midtbyen og 

herigennem bidrage til, at ejere og brugere af huse i Varde 

Midtby kan være stolte af deres huse og by.  

 

Formålet med lokalplanens konkrete bestemmelser er at 

bevare de arkitektonisk og historisk værdifulde bygninger, 

pladser og gaderum samt sikre, at man ved ændringer 

respekterer disse kvaliteter.  

 

+ noget om anvendelse 

 

+ bemærkninger 

 



Stilarter – indholdsfortegnelse 

FU Etagehuse i national funkis 

HE Historiststiske etagehus 

NE Nationalromantiske etagehus 

NY Nyklassicistiske etagehus 

GA Gadehuse i købstaden 

HI Den historicistiske villa 

NA Den nationalromantiske villa 

NY Nyklassicistiske huse 

 





Byggeskik i byen 

Bebyggelsen i det indre Varde har et overraskende 

enhedspræg.  

 



Byggeskik i byen 

Bebyggelsen i det indre Varde har et overraskende 

enhedspræg. = helhedspræg? 
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byinventar = byudstyr? 

 



Byggeskik i byen 
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Byggeskik i byen 

Bebyggelsen i det indre Varde har et overraskende 

enhedspræg. = helhedspræg? 

 

byinventar = byudstyr? = byrumsinventar? 

 

*Ifølge planlovens § 19, stk. 4 er nye boliger, der opføres 

som lavenergihuse, ikke omfattet af kravet om 

tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyning. Ved 

lavenergibebyggelse forstås ...... 

 

 





 

Rammebestemmelser 

Denne lokalplan er i overensstemmelse med 

kommuneplanens hovedstruktur og 

kommuneplanrammerne 

23.01.B01, 23.01.B02, 

23.01.B03, 23.01.B04, 23.01.C01, 23.01.C03, 

23.01.C04, 23.01.C05, 23.01.C06, 23.01.C07, 

23.01.C09, 23.01.C10, 23.01.C11, 23.01.C15, 

23.01.C23, 23.01.O01 i ”Kommuneplan 2013”, 

Varde Kommune. 

 

 



KOMPETENCENORMER 

 

Planloven, § 15, stk. 2, nr. 14: bevaring af eksisterende 

bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden 

måde ændres 
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bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden 

måde ændres 

 

Udstykning 

Der må ikke ske yderligere udstykninger. Dog kan mindre 

skelreguleringer samt matrikulære sammenlægninger tillades. 

 



KOMPETENCENORMER 

 

Planloven, § 15, stk. 2, nr. 14: bevaring af eksisterende 

bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen må nedrives, ombygges eller på anden 

måde ændres 

 

Udstykning 

Der må ikke ske yderligere udstykninger. Dog kan mindre 

skelreguleringer samt matrikulære sammenlægninger tillades. 

 

Baghuse, tilbygninger og sekundære bygninger som fx 

udestuer, garager, carporte, udhuse, terrasser, altaner, o.l. skal 

tilpasses så det harmonerer med forhuset/hoved-bygningens 

arkitektur med hensyn til proportioner, materialer og farver. 



7.0.1 Udvendige bygningsændringer 

Bygninger* indenfor lokalplanområdet må ikke uden Varde 

Kommunes forudgående tilladelse ændres for så vidt angår: 

• Etablering af nye vinduer. 

• Udskiftning af vinduer, tage og døre. 

• Ændring af facade (farve, sålbænke, murværk mv.) 

• Etablering af nye kviste eller ovenlysvinduer i bygninger. 

• Udvendig isolering af gavle. 

• Opsætning af skilte, markiser, altaner og tekniske 

installationer. 

• Ændring af udvendige trapper. 

• Nedrivning.** 

• Opfører ny bebyggelse 

 





7.0.1 Udvendige bygningsændringer 

Bygninger* indenfor lokalplanområdet må ikke uden Varde 

Kommunes forudgående tilladelse ændres for så vidt angår: 

• Etablering af nye vinduer. 

• Udskiftning af vinduer, tage og døre. 

• Ændring af facade (farve, sålbænke, murværk mv.) 

• Etablering af nye kviste eller ovenlysvinduer i bygninger. 

• Udvendig isolering af gavle. 

• Opsætning af skilte, markiser, altaner og tekniske 

installationer. 

• Ændring af udvendige trapper. 

• Nedrivning.** 

• Opfører ny bebyggelse 

Opsætning af solpaneler? 

Blænding af butiksvinduer? 
 



Butiksvinduer kan udføres i træ, jern, stål eller aluminium. 

Plastikvinduer må ikke bruges. 

 

 

 



Butiksvinduer kan udføres i træ, jern, stål eller aluminium. 

Plastikvinduer må ikke bruges. 

 

 

Skilte, markiser med mere skal følge hovedreglerne i 

publikationen ”Bymiljø, facader og skilte. Vejledning for 

Varde Bymidte”****, og skal godkendes af Byrådet i hvert 

enkelt tilfælde. 

 



Bevaringsværdige træer 

Træer, der har en stammeomkreds på mere end 80 cm, 100 

cm over terræn, er bevaringsværdige, uanset at de ikke er 

optaget på Kortbilag 2.  

 

Fremskynde fældning? 



Bevaringsværdige træer 

Træer, der har en stammeomkreds på mere end 80 cm, 100 

cm over terræn, er bevaringsværdige, uanset at de ikke er 

optaget på Kortbilag 2.  

 

Syge eller døde træer kan normalt fjernes, mod at der 

plantes et nyt træ.  

 

Hvad siger forsikringsselskaberne? 



Bebyggelsens omfang 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke 

overstige: 

75 % for bebyggelse i 1 ½ etage** 

110% for bebyggelse i 2 ½ etage** 

150 % for bebyggelse i 3 etager og derover. 

 

Uanset ovenstående bebyggelsesprocent er det altid tilladt 

at udnytte bebyggelsens tagetage. 

 

**Med ½ etage menes en bygning med udnyttet tagetage 

 





Lokalplanen har til formål: 

at fastlægge anvendelsen til blandet bymæssigformål, 

 

OMRÅDETS ANVENDELSE 

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til 

bymæssigformål herunder; boliger, butikker, caféer, 

serviceerhverv, kontorer, offentlige formål og lignende 

funktioner der naturligt kan indpasses i det historiske bymiljø 

uden at medføre omgivelserne nogen form for gene 

påvirkning. 



Detailhandelsplanlægning 

Inden for lokalplanområdet må der etableres 

detailhandelsbutikker. Det er i kommuneplanen fastsat 

bestemmelser for bruttoetagearealet til butiksformål. 

Lokalplanen ændrer ikke på detailhandelsmulighederne 

inden for området. 

 

 

 







§ 12, Stk. 3. (.....) Forbud kan dog ikke nedlægges, når 

det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til 

offentligt formål, eller når området er omfattet af en 

lokalplan eller en byplanvedtægt. 

 

 

 



 

§ 15, Stk. 8. En lokalplan, der giver mulighed for etablering 

af butikker, skal indeholde bestemmelser om det maksimale 

bruttoetageareal for de enkelte butikker og det samlede 

bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål. 

 

§ 16, Stk. 6. I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør 

etablering af butikker, skal der gøres rede for bebyggelsens 

påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende 

bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold. 

 

 

 

 



I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 

1027 af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende 

bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 

 

 

 

 

 



I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 

1027 af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende 

bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 
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I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 

1027 af 20. oktober 2008) fastsættes herved følgende 

bestemmelser for det i pkt. 2 nævnte område. 

 

LBK nr 937 af 24/09/2009 

 

LBK nr 587 af 27/05/2013 Gældende 

 

 

 

 



ETAGEHUSE I NATIONAL FUNKIS (FU) BESTEMMELSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAGEHUSE I NATIONAL FUNKIS (FU) BESTEMMELSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.2 Tag 

Tage skal fremstå med en hældning på maks. 45 grader. 

Tagformen må ikke ændres. 



ETAGEHUSE I NATIONAL FUNKIS (FU) BESTEMMELSER 

Anbefalinger: 

Bygningsdele og overflader 

Facaderne var opført i murværk, blankt eller pudset i en grov 

struktur. Murene skulle fremstå som ensartede flader uden 

udsmykninger, men de kunne være opmuret med vandrette lag 

af forskellige farver teglsten og/eller pudslag. 

Vinduer 

De uindrammede vindueshuller havde minimale sålbænke. 

Vinduerne havde en lodret fagdeling - hvor de spinkle sprosser 

i stål eller træ var en væsentlig detalje for stilarten.  

Facade 

Facaden kunne også have nogle cirkulære vinduer, for 

eksempel ved trappeopgange. Indgangsdørene havde 

rektangulære glasfelter, og indgangspartiet var ofte fremhævet 

med en kubistisk indramning. 

 



NYBYGGERI MV. UDEN KLASSIFICERING  

Fællestræk 

Bebyggelsen skal opføres så der opnås en arkitektonisk helhed 

med de eksisterende bygninger og skal tilpasses områdets 

oprindelige arkitektur og byggetradition. 

 



NYBYGGERI MV. UDEN KLASSIFICERING  

Fællestræk 

Bebyggelsen skal opføres så der opnås en arkitektonisk helhed 

med de eksisterende bygninger og skal tilpasses områdets 

oprindelige arkitektur og byggetradition. 

 

Ved ansøgning om nybyggeri og større moderniseringer vil der 

blive foretaget en samlet vurdering af, hvordan byggeriet er 

tilpasset det omkringliggende byggeri og det ældre bymiljø. 

Vurderingen vil bl.a. omfatte (...)  

 

Der skal i byggeansøgninger gøres rede for, hvordan 

hovedproportioner og detaljer er tilstræbt afstemt i forhold til de 

omkringliggende huse og det konkrete byrum (husdybder, 

højder, facadeopdelinger og taghældninger o.lign). 



FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN 

 

Ny bebyggelse på de enkelte ejendomme må ikke tages i brug 

før: 

• Bebyggelse er tilsluttet Varde Kommunes varme*-, vand- og 

     spildevandsforsyning og  

• Det ved målinger eller beregninger er dokumenteret at det 

     indendørs og udendørs støjniveau overholder  

     miljøstyrelsens grænseværdier for støj. 

 










