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Erhvervs- og boligområde syd for Viddingherredsgadé i Tønder
I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelsenr. 63 af 20. februar
1970).fastsættesfølgendebestemmelserfor det i § 1 nævnteområde
i TØnderkommune.

§ 1.
Bypianvedtægtensområde

Stk. 1. Områdetbegrænsessom vist på vedhæftedekortbilag af
2.12.1976og omfatter følgendematr.numre:
58, 116, 586, 614, 670, 718, 786,788, 825, 878, 892, 952, 1012, 1024,
1032, 1177, 1476 1612, 1661, 1682, 1683, 1704, 1705, 1912, 1914,
1971, 2107, 2159, 2284, 2624, 2656, 2676, 2680, 2854, 2889, 2898,
2952, 3025, 3026, 3027, 3076, 3090, 3160, 3164, 3166, 3167, 3181,
3182, 3183, 3273, 3348, 3356 og dele af 79, 559, 604, 628, 657, 1256
og 3359 af TØnder og del af 61 Tved Tønder,samt alle parceller,
der efter den 1.10.1976udstykkesfra de nævnteejendomme.

Stk. 2. Vedtægtsområdetopdelesi delområderneI, II, III og IV
somvist på kortbilaget.

§ 2.
Områdets anvendelse

Stk. 1. DelområdeI måmed nedennævnte undtagelser kun anven-
destil erhvervsformål,og der må kun opføreseller indrettesbebyg-
gelse til industri-, værksteds-og oplagsvirksomhed,samtforretnings-
virksomhed,som har tilknytning til de pågældendeerhverv,eller som
efterbyrådetsskØn naturligt finder pladsi området.

Byrådetkan tillade, at der indrettesenkelteboliger for de til virk-
somhedenknyttedepersoner,somindehaver,bestyrer,portnerel.lign.

Stk. 2. DelområdeII måmédnedennævnteundtagelserkun anven-
des til boligformål, og der må kun opføresåben,lav bebyggelsebe-
ståendeaf fritliggendeparcelhuse.

Byrådçt kan dog tillade opførelsenaf dobbelthuse,hvor hver halv-
del af husetindrettestil bolig for én familie.
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Det er tilladt, at der på ejendommenedrives sådanvirksomhed,
som almindeligvisudfØres i beboelseslejlighedereller beboelseshuse,
når virksomhedendrivesaf den, der beborden pågældendebolig, og
når virksomhedenefter byrådetsskØn drives på en sådanmåde, at
ejendommenskarakteraf beboelsesejendomikke forandres(herunder
ve4 skiltning o.lign.), kvarteretsprægaf boligkvarterikke brydes,el-
ler virksomhedenikke fremkalder ulemper for de omboendeeller
fremkalderbehovfor parkeringsmuligheder,som ikke er til stedepå
denpågældendeejendom.

Stk.3. DelområdeIII forbeholdestil offentlige formål (trafikskole,

knallertbaneog andrefritidsanlægsamtrensningsanlæg).

Stk. 4. DelområdeIV forbeholdestil offentlige formål (baneareal).

Stk.5. I delområderneI, II og IV måikke drivesnogenart af virk-
somhed,som ved stØv, rØg, lugt, stØj, rystelsereller ved sit udseende
eller på andenmådeefter byrådetsskøner til ulempefor den omlig-
gendebebyggelseog fremtidige bebyggelse.

§3.
Udstykninger

Stk. 1. I delområdeI syd for SØndreIndustrivej og Øst for bane-
arealetmå grundeikke udstykkesmedmindre arealend 10.000m2.

Stk. 2. I delområdeI nord for SØndreIndustrivej mågrundeikke
udstykkesmed mindreareal end 1000 m2.

§ 4.
Bebyggeisens omfang, placering mv.

Stk. 1. I delområdeI må bygningernesrumfangikke overstige3m3
pr. m2 grundareal,og det bebyggedeareal,må højst udgøre 1/3 af
grundarealetuden tillægsareal.Rumfangetberegnesaf hele den del
af bygningen,som er over færdigt terræn,herundereventuellekviste,
fremspring,skorstenem.v. Der må ikke opføresbebyggelsenærmere
vejskelend5 m. De med priksignaturviste arealermå ikke bebygges
eller benyttestil oplag, parkering, som gårdspladseller på lignende
måde.

Beplantning og vedligeholdelseaf arealerneforudsættesat ske i
henhold til overenskomstmed grundejerneog efter en fælles be-
plantningsplan.
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Langskanalensyd for vedtægtsotrådetskal friholdes en 8 m bred
rensevej.

Ubebyggedearealerskal ved beplantning,befæstelseel.lign. gives
et ordentligt udseende,ligesom en passendeorden ved oplagring af
materialer,affald o.lign. skal overholdes.

Stk. 2. I delområdeII må bebyggelsenkun opføresmed én etage
eller én etagemedudnyttet tagetage.

Inden for et 20 m bredtbælte langs Viddingherredsgadekan med
byrådets tilladelse opføresbebyggelsenærmerenaboskelend de i
bygningsreglementetfastsatte2,5 m.

§• 5.
Bebyggeisens ydre fremtræden

Stk. 1. Skiltning og reklameringi boligområdetmåkun finde sted
med byrådets tilladelse.

I erhvervsområdetmå skiltning og reklamering finde sted i det
efter byrådets skØn sædvanlige,omfang for virksomhederaf den
pågældendeart.

Stk. 2. Til udvendigebygningssidermå ikke anvendesmaterialer,
somefter byrådetsskØn virker skæmmende.

§ 6.
Byplanvedtægtens overholdelse

FØrnogetbyggeripåbegyndeseller en ejendomshidtidige anvendelse
ændres,skal der —. medmindre byrådet ansØgesom godkendelsei
henhold til byggelovgivningen— forelæggesbyrådet tegninger,der
viser grundenog den omgivelsersamt bygningernesbeliggenhedpå
grundenog deresstørrelse,form og indretning,ligesomdenpåtænkte
anvendelseaf bygningerneog grundenskal oplyses,såledesat byrå-
det kan påseoverensstemmelsenmed byplanvedtægten.

§ 7.
Eksisterende bebyggelse

Nærværendebyplanvedtægter ikke til hinder for bibeholdelseaf den
eksisterendelovlige bebyggelseeller for fortsættelseaf den hidtil
lovligt gjorte brug af en ejendom.Udvidelseved om- eller tilbygning
eller ibrugtagentil anden anvendelsei strid med byplanvedtægtens
bestemmelsermå ikke finde sted.
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§ 8.
Påtaleret

Påtaleretifølge nærværendebyplanvedtægthar aleneTØnder byråd.

§‘ 9.
Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten

Mindre betydendelempelseraf bestemmelsernei nærværendeby-
planvedtægtkan indrømmesaf byrådet,såfremt karakterenaf det
kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde,ikke derved

ændres.
Ændringeri byplanvedtægtenkan ske efter byrådetsvedtagelseog

med miljØministeriets godkendelse.efter reglerne om vedtagelseog
godkendelseaf nye byplaner.

Såledesvedtagetaf TØnderbyråd,den 26.6.1976

p.b.v.
Jens.BØrsting-Andersen

borgmester
Ernst A. SØrensen

stadsingeniØr

10. kt. J. nr. P 440/8/21—2
Foranståendebyplanvedtægtgodkendesi medføraf § 57, stk. 1, i lov
nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning,jfr. § 17, stk. 2,
i miljØministerietsbekendtgørelsenr. 28 af 21. januar 1977 om hen-
læggelseaf opgaverog beføjelsertil planstyrelsen.

Planstyrelsen,den 31.8.1977

P.D.V.

Chr. Lytthans
arkitekt

Den 12.9.1977

SvenAllan Jensen,arkitekt m.a.a.,København
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