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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 59 

Sommerhusomrade ved Henneby - ved MØllers campins. 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 391 af 22. juni 1985) 

fastsættes herved falgende bestemmelser for det i afsnit 2 

nævnte omrade: 

1. Lokalplanens formdl 

1.1. Formalet med lokalplanen-er: 

at dbne mulighed for opfgrelse af sommerhuse i et 

omrdde, som i forvejen er beliggende i sommerhusomrd- 

de, men benyttes til campingplads. 

2 .  Omrade oa zonestatus 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist pd bilag 1, kort - 1:4000, 
og omfatter del af matr. nr. 7q, Henne by, Henne samt de 

parceller, der efter den 01.10.1991 udstykkes fra nævnte 

matrikelnummer indenfor omradebegrænsningen. 

3 .  Omradets anvendelse 

3.1. Lokalplanomradet ma kun anvendes til sommerhusbebyggelse, 

d.v.s. bebyggelse, der kun ma beboes i tidsrummet 

01. april - 30. september, og uden for dette tidsrum kun - 
i kortvarige ferie, week-ends og lignende. Dog med re- 

spekt for de i sommerhuslovgivningens fastsatte regler 

om pensionisters rettigheder til brug af deres sommer- 

huse. 

3.2. P& hver selvstændig matrikuleret ejendom m& kun opfgres 

en enkel beboelse med dertil sædvanligt herende udhuse 

og garager, alt efter kommunalbestyrelsens nærmere godken- 

delse . 



4. Udstykninasforhold 

4.1. Udstykning md kun foretages i overensstemmelse med den 

pd kortbilag".: nr.- 2 retningsgivende udstykningsplan, med 

parceller pa ikke under 1500 m2, excl. vej- og stiareal. 

5. Vej- os stiforhold. 

5.1. Ny vej i omradet udlægges med en bredde p& 10 m og afslut- 

tes med en vendeplads. 

Med hensyn til beliggenheden af vej henvises til kortbilag 2. 

Der md ikke parkeres pd vejen, og denne er tilgængelig 

for offentligheden, men kun for gaende færdsel. 

C - -  .. , - . . . . 

6. Ledninasanlæs. 

6.1. El-ledninger ma ikke fremfØres som luftledninger, men ma 

alene udfgres som jordkabler. 

6.2. Pa kortbilag 3 er vist en plan over nedsivningsomrader 

pa de enkelte ejendomme. Der kræves min. 20 m sivedræn 

pr. sommerhusbebyggelse. 

7. Bebvsaelsens omfans oa placerinq 

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom ma ikke 

overstige 10. 

Bygninger md ikke opfgres med mere end een etage. 

Bebyggelsens facadeh~jde ma ikke overstige 2,5 m malt fra 

terræn til skæring-en mellem facade og tagskægget, hvor 

der bygges med sadeltag. UdfØres bebyggelsen med ensidig 

taghældning, m& facadehgjden max. være 3,5 m i den h ~ j e s t e  

side malt fra terræn tll skæringen mellem facade og tag- 

skægget. 

Bebyggelsens hajde ma ikke- overstige 4,5 m malt fra ter- 
ræn . 



8. Bebvqqelsens ydre fremtræden 

8.1. Ingen form for skiltning eller reklamering m& finde sted. 

8 .2 .  Taghældning skal være mindst 150 og hgjst 30°. 

8.3. Til udvendig bygningsdele samt tagflader ma ikke anvendes 

materialer og farve, som efter kommunalbestyrelsens skgn 

virker skæmmende. 

9. Ubebvaaede arealer. 

9.1. Nyplantning pd grundene ma , .  ikke.finde ... sted-nærmere bebyg- 

gelse end 4 m. 
Hegn mod nabogrunde eller vej og sti ma kun etableres som 

levende hegn. 

9.2. Terrænreguleringer p& mere end +/- 0,50 m i forhold til 

eksisterende terræn ma kun foretages med kommunalbesty- 

relsens tilladelse.. 

10. Forudsætnins for ibruqtaqnins af ny bebvqqelse. 

10.1 FØr ny bebyggelse kan tages i brug skal: 

Veianlæq være etableret i henhold tii afsnit 5.1. 

11.1. Der er pligtA.for nuværende og fremtidige ejere til at-væ- 

re medlem af grundejerforeningen "HennebyW. 

12. Servitutter. 

12.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæves, 

hvis de er i strid med lokalplanens formal. 



Forslaget saledes vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 

16. oktober 1991. 

Borgmester 

/ 

r dm. direktgr 
I henhold til 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 
stående lokalplan endeligt. 

Blaab jerg ommunalbestyrelse, den 

SØren ~Cbschmann 

Borgmester / 

februar 1992. 

nn T rup Andersen h 
/ Adm. dikekt~r 

Foranst&eIde lokalplan nr. 59 begæres tinglyst matr. nr.  7g Henne by, 

Henne. 
Varde, den 2.  marts 1992. 

tNDF0RT I DAGBOGEN 
FOR RETTEN t VARDE &&d 

N i e l s  K r .  N i e l s e n  
03.03.9 2 0 3 5 3 5  ' Laridinspektm, 



LOKALPLAN NR. 59 REDEGaRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

Lokalplanomradet omfatter et omrade der p.t. er udlagt som cam- 

pingplads (MØllers camping) og i tilknytning til det eksisterende 

sommerhusomr~de Henneby. 

Omradet er udlagt til sommerhusomr~de i den kommunale langtidsplan- 

lægning. 

Der er saledes ikke tale om nyudlæg eller udvidelser af tidligere 

planlagte omrader. 

Men da omradet er et stgrre uudstykket omrade, hvor en del skal 

overfgres fra campingplads til sommerhusbebyggelse, kan planerne 

kun gennemfgres ved hjælp af en lokalplan. 

I forbindelse med denne lokalplan kan kommunalbestyrelsen samtidig 

sikre, at omradet udstykkes, bebygges og udnyttes hensigtsmæssig 
i forhold til omkringboende og skansomt i forhold til naturen. 

I r _- I-.- _ _-..- -.-.._.------ -- - 
S- Sommerhusomr~de 

SIGNATURFORKLARING 

D O f f e n t l i g  formhl SO-rhusomrhde-af gr&ing 
F Fri t idsomride e - Byggelinie 
L Landbrugsomride OinrBde der  senere  
S Somnerhusomrihde -- m over feres  til luid- 

d 



Kommuneplanen: Denne lokalplan er i overensstemmelse med 

kommuneplanens rammedel. 

Antal sommerhuse i de enkelte omrhder 

pr. 26.08.1991 og antal ubebyggede , 

grunde i disse omrader: 

1 

STED 

Henne Strand 
Henneby 
Houst rup 
Guldvangen 
Hejb01 
L0nne 
Nymindegab 
I landzone 

IALT 

NUVWENDE UBEBYGGEDE 
ANTAL I GRUNDE 

ANTAL VED NUVIWENDE 
FULD UDBYG- UDNYTTELSE 
NING I 



REGIONPLANEN: Lokalplanen vil ikke være i strid med region- 

planen, men derimod ved lokalplanens gennemfgrelse 

give et tilskud til rammer for nye campingenheder 

i- Blaabjerg kommune pa 169, som bØr anvendes ved 

eksisterende campingpladser. 

REGIONPLANEN'S 

RAMMER FOR FRITIDSAKTIVITETER 

1989 - 2000 

Sommerhus 
byggeri 
Forbrugt I Rest 

Ramme for sommerhusbyggeri fordelt pA kommuner i 
Ribe amt for perioden 1989-2000 
Ramme for arealudlæ8 til sommerhuse fordelt pA 
kommuner i Ribe amt for perioden 1989-2000, 

Der ma maksimalt opfØres yderligere 
543 sommerhuse i eksisterende udlagte 

- L' 
sommerhusomrbder i perioden 1989-2000. 

Der mb ikke udlægges nye sommerhusomr~der. 



RETNINGSLINIER: 

9 21. Sommerhusbyggeri fordelt pA kommuner skal i perioden 1989 til og med 2000 ske inden 
for de pA kort 21 angivne rammer. Mængden er angivet som nettotilvækst. 
Stk. 2. Sommerhusomrade til sommerhusbyggeri fordelt pA kommuner kan i perioden 1989 til . 
og med 2000 udlægges inden for de pa kort 21 angivne rammer. 
Stk. 3. Udlæg af sommerhusomrAder kan i perioden 1989 til og med 2000 alene ske i de p6 kort 
21 angivne omrader. De viste lokaliseringsforslag ved byer eller særlige lokaliteter kan fraviges, 
hvis de erstattes af sommerhusomrAder, der er beliggende i gangafstand fra den pagældende 
by eller lokalitet. Sommerhusomr~de kan ikke udlægges i særligt jordbrugsomrade og normalt 
heller ikke i naturomrade, jfr. dog stk. 5. Ved placering af nye sommerhusomrader i naturomra- 
de skal det ske under hensyn til fredningsmæssige interesser. 
Stk. 4. Eksisterende sommerhusomr~der skal normalt udbygges med mindst 5 sommerhu- 
senheder pr. ha og nye sommerhusomr~der med mindst 10 sommerhusenheder pr. ha excl. 
fælles friareal. 
Stk. 5. 1 tilknytning til og bagved eksisterende sommerhusomr&der, der udlægges til offentlige 
formal med henblik pa at forbedre adgangsmulighederne og frilægge kystomradet, kan der 

. udlægges erstatningsarealer. 
Stk. 6. Der ma ikke udlægges nye sommerhusomr8der inden for en afstand af 1 km fra 
naturgasbehandlingsanlægget ved Nybro i Varde kommune, jfr. kort 17 og hovedkort 1. 

BEMÆRKNINGER: 

Cirkulæret om planlægning af ferie--og 68idsbebyggel-' 
se 

Miljaministerens godkendelse af retningslinierne ved- 
rorende ferie- og fritidsbebyggelse samt fritidshavne- 
anlæg i Regionplan 1980-91 og Regionplan 1985-96 
skete blandt andet med baggrund i Miljeministeriets 
cirkulære af 28. august 1981 om planlægning af fene- 
og fritidsbebyggelse. 
I detle cirkulære fastlægges i henhold til S 4 i lands- og 
regionplanloven landsplandirektiver vedrerende udar- 
bejdelse af regionplanretningslinier for beliggenhed 
og sterrelse af sommerhusomrader og arealer til ferie- 
hoteller, feriecentre og campingpladser. 
Cirkulæret fastlægger afgrænsningen af de kystnære 
omrader. som skal friholdes for udlæg af nye sommer- 
husomrader og som udgangspunkt ogsA for udlæg af 
arealer til feriehotelleriferiecentre. 
Regionplanretningslinierne for beliggenhed af de 
nævnte anlæg skal ifelge cirkulæret fastlægges ud fra 
samlede overvejelser om den rekreative udvikling i 
regionen, blandt andet pA baggrund af den wrige 
planlægning i det 3bne land - især fredningsplanlæg- 
ningen. 
Regionplanretningslinier for sterrelsen af nye sommer- 
husomrader skal have form af rammeangivelser for de 
bererte kommuner med hensyn til arealforbrug og det 
omtrentlige antal sommerhuse. der kan opferes pA de 
angivne arealer. 

Rammer for arealudlæg til sommerhusby~geri 

Rammerne for sommerhusbyggeri for perioden 1989- 
2000 er pa baggrund af principperne i Miljoministenets 
cirkulære af 28. august 1981 om planlæpnjng af  !?!e- 
og fritidsbebyggelse stort set fastlagt med de resteren- 
de rammer for perioden 1 985-1 996. 
Der er ikke for perioden 1989-2000 udlagt nye arealer 
til sommerhusomrader. 
Fane kommune har i perioden 1982-1 989 reduceret 
arealudlægget til sommerhuse med ca. 50 ha. 

Anernath lokaliserin~smul~gheddr for sommehusbe- 
b y ~ g e l s ~  

P3 kort 21 er angivet lokaliseringsmuligheder for som- 
merhusbebyggelse i de sstlige dele af amtet. 
De angivne lokaliseringsmuligheder er fastlagt pa bag- 
grund af principperne i Miljeministeriets cirkulære af 
28. august 1981 om planlægning af ferie- og fritidsbe- 
byggelse. Af dene fremgar det, at de kystnære omra- 
der skal friholdes for udlæg af ny* sommerhusomra- 
der. ligesom det ved planlægningen m4 undgh, at der 
dannes en kæde af ferie- og fritidsbebyggelse bag 
kystnærhedsafgransningen. I stedet bor det tilstræ- 
bes at placere nye sommerhusomr~der, feriehoteller. 
feriecentre og campingpladser i baglandet, evt. i eller 
ved mindre bysamfund. 
Lokaliseringsmulighederne er groft angivet pa kortet 
og angiver en mulighed for placering inden for den 
enkelte kommune. 
Den eksakte placering af de enkelte anlæg skal fast- 
lægges i kommuneplanlægningen. 

Andre forhold 

r S 21. stk. 4. der omhandler arealforbrug ved sommer- 
1 husbyggeril sigter mod koncentration arbebyggelsen i 
! sommerbusomrader. Amtsradet har i den forbindelse 

forudsat at der ti~vejebrin~es stone fællesejede, Oron- 
k7iiare&rI~mmerhusomrbdeme, nar sommehur- 
bebyggelsen koncentrerer. 
Der kan l tilknytning til og bagbwd eksisterende sbm- 
merhusomrader i de kystnære omrader udlægges er- 
statningsarealer for sommerhusomrader, der udlæg- 
ges til offentlige formal med henblik pi3 at forbedre 
adgangsmulighederne og frilægge kystomrllder. 
Sommerhusomrade kan eventuelt erstattes d andre 
former for fritidsovernatningsanlæg, jfr. S 23, stk. 4. 

S 21 SPILDEVANDSPLAN: Omradet er beliggende indenfor det godkend- 
te kloakopland. 

SKOVBYGGELINIER: Lokalplanomradet ligger indenfor 300 m fra 
klitplantage, der ligger lige nord for lo- 

kalplanomradet (Lov om naturfredning S 47). 
Skovbyggelinie# seges ophævet ved denne lo- 

kalplans godkendelse for sdvidt angar bygge- 

linien inden for lokalplanomradet. 
. - 



LOKALPLAN NR. 59  REDEGaRELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Nar lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, ma ejendom- 

me, der er omfattet af planen, if~lge kommuneplanlovens S 31 kun 
udstykkes, bebygges eller igvrigt anvendes i overensstemmelse med 

planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte 

som hidtil. Lokalplanen medfgrer heller ikke i sig selv pligt til 

at udf Øre de anlæg, der er indeholdt Lplanen. . 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens be- 
stemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne 
i planen. Videregaende afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfe- 

res ved en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 

uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jfr. kornmune- 

planlovens S 31. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vil være af 

væsentlig betydning for virkeligg~relsen af planen, jfr. ovenfor. 

Lokalplanforslaget indeholder i afsnit 12 en bestemmelse om, at de 

i paragraffen nævnte servitutter ophæves. 

Safremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de alminde- 

lige bebyggelsesregulerende-bestemmelser i byggeloven og kommune- 
planloven. 



. . m Grænse for lokalplan nr .  59 

Del af 

Udfaexdiget i marts 1992 til brug ved tinglysning 
a£ lokalplan nr. 59. 

KORTBILAG NR. 1 

til lokalplan nr.  59. 
D e l  af Henne by, Henne. 

Blaabjerg kommune, sep.199 



P L A N  NR . 1 - 1 0 0 0  I 7 q  H E N N E  B Y .  H E N N E  I 
D A T O  1 1 / 0 1 / 9 2  

I G R A V E S  M0LLER J E P S E N  I 

REST 79 a 

KORTBILAG N R .  2 

til lokalplan nr .  59 . 
Udstykningsplan. 
Blaabjerg kommune, sep. 1991 

Rev. januar 1992 . 



7 q  HENNE B Y .  H E N N E  DATO 1 1 / 0 1 / 9 2  PLAN NR . 1 - 1 0 0 0  

1 GRAVES M0LLER J E P S E N  I 

Z@@ ,1101 

150.0011 

100.0001 

so. 1001 

REST 79 m 

KORTBILAG NR. 3 

til lokalplan nr. 59 . 
Plan over nedsivningsområder. 

Blaab jerg kommune, sep. 199 1 
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Blaabjerg kommune 
Teknisk Forvaltning 
Torvet 5 
6830 Nr. Nebel 

J.nr. 2002 1160 NKNhf Deres j.nr. 

Ndr.Boulevard 93 6800 Varde 
Tlf. 75220144 - Fax 75211004 

e-post :varde@lspgrd.dk 

';b n;,, , , - - ^ _ _ _  __-C_- 
4 :  l ,  , ! l ,  _ ___ ___ __----- 

Varde, den 2. juli 2002 

Vedr.: Ejendommen matr.nr. 7q Henne By, Henne. 

Undertegnede ansnrger hermed om godkendelse af udstykningsplan for den resterende del af 
matr.nr. 7q Henne By, Henne. 

Eksisterende bygninger agtes nedrevet, således at der kan blive en grund mere end udstyknings- 
planen i lokalplan nr. 59 udviser, men da denne udstykningsplan alene er retningsgivende snrges 
hermed om godkendelse af vedlagte udstykningsplan. 

Med venlig hilsen 

Landinspektm 

- - - P -  p -P p 

Landinspektergården US Varde - Bramming - c h d d c d  - T B I I ~ ~  - Toftlund - T- 

kctiserende lmdinspekt~rer 
Saen Andersen Hennan Hansen Bent Nielren Niels Kr.Nielsen Erling Penson Mogens Vene Poulsen Helge Vejrup Steen Utoft 



Vedr. matr. nr 7q Henne By, Henne 
Udsty kn ing sfors lag 2/7-2002 

LANDINSPEKT~RG~?DEN I/S 
~ ~ d k e  ndt rf 

Varde - Bramming - Grindsted - Tander - Toftlund - Tarm 
Ndr Boulevard 93,6800 Varde 
tlf 75 22 01 44 fax 75 21 10 04 

DMTO 
email: varde@lspgrd.dk '.up 

Bynavn: Henne 

Jr.nr.: 20021 160 

Kommune: Blaabjerg I Dalp: 2. jul. 20512 

Målforhold 1 : 1000 I Sign.: Cm. e i' 1 


