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LOKALPLANENS REDEG0RELSE 



BLAABJERG KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 83 

Område til jordbrugsparceller ved Nerrevang i Lenne 

Blaabjerg Kommunalbestyrelse fremlægger hermed lokalplan nr. 83 for et område til 
jordbrugsparceller i Lame. 

MULIGHED FOR FREMSÆTTELSE AF BEMÆRKNINGER, INDSIGELSER OG 
ÆNDRINGSFORSLAG. 

Blaabjerg Kommunalbestyrelse har i henhold til 927 i lov om planlægning vedtaget lokalplan nr. 83 
for et område til jordbrugsparceller ved Narrevang i Lame. 

Forslaget har været fremlagt i offentlig himing i 8 uger fra den 6. september 2000 til den 2. 
november 2000. 

LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER 

Indtil forslaget er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af 
forslaget, ikke udnyttes p8 en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 

Der gælder efter lov om planlægning 5 17 stk. l et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse 
og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som 
hidtil. 

Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag er udlabet, kan 
Kommunalbestyrelsen efter lov om planlægning 5 17 stk.2 eventuelt give tilladelse til bebyggelse 
eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, når visse forudsætninger jf. 
planlovens 5 17 er iagttaget. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fi-a lokalplanforslagets offentliggarelse og indtil forslaget 
er endelig vedtaget, dog b j s t  et år efter forslagets offentliggimelse - det vil sige frem til den 6. 
september 2001. 



LUFTFOTO 

04. Lokalplangrænse 

Mål 1 : 5.000 



EN LOKALPLAN SKAL S ~ E D E S  SIKRE: 
at der er kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 
at borgeren far indsigt i og indflydelse på planlægningen, 
at der fastlægges bindende bestemmelser for et områdes udformning og anvendelse. 

LOKALPLANENS O M ~ E  OG BELIGGENHED 
Lokalplan nr. 83 omfatter matr.nr. 16d, 16e og 16g Lame Præstegård, Lanne, beliggende mellem 
Vesterhavsvej og Narrevang umiddelbart s)d for Lame by. 

Lokalplanområdet er ca. 3 ha stort. 

Området henligger i dag som kratlskov samt udyrket areal. 

LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMAL 
Baggrunden for udarbejdelsen af denne lokalplan er en konkret henvendelse fia ejeren af arealet 
samt den store interesse, der er for et bo i frie og luftige omgivelser i passende afstand fra starre 
bysamfund. Der tilbydes en attraktiv mulighed for bosættelse i et område, hvor der sættes pris på de 
kvaliteter, som en jordbrugsparcel og et landsbyliv tilbyder. 

Lokalplanen skal silledes åbne mulighed for, at skabe et attraktivt boligområde med mulighed for 
hobbypræget landbrug. 
Lokalplanen skal sikre, at bebyggelse herunder udhuse, garager m.m. etableres pil et areal ud mod 
den private fællesvej. 

LOKALPLANENS INDHOLD 
Lokalplanen har bestemmelser, der nærmere fastlægger bebyggelsens og arealets fkemtidige 
anvendelse. Desuden er der bestemmelser, som fastlægger bebyggelsens ydre fremtræden og 
indretningen af ubebyggede arealer m.v. 

FORHOLDET TIL ANDEN PLANLÆGNING 
Regionplan. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplan 2008 for Ribe Amt, idet " retningslinie 2.1 " 
åbner mulighed for, at der i forbindelse med kommuneplanlægningen kan udlægges 
sammenhængende arealer til jordbrugsparceller. Jordbrugsparceller kan anvendes til boliger 
kombineret med hobbypræget landbrug. 

Kommuneplan 
I kommuneplan 1999 - 201 1, Blaabjerg kommune, rammedelen, er lokalplanområdet omfattet af 
bestemmelserne for boligområde 11L1, der fastlægger omildets anvendelse til jordbrugsparceller. 

Lokalplaner. 
Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplaner for området. 

Zonestatus. 
Lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver ved vedtagelse af lokalplanen i landzone. 



Spildevandsplan. 
- Området er omfattet af Blaabjerg Kommunes spildevandsplan, og alle nye bebyggelser skal 

tilsluttes det i området værende offentlige spildevandssystem. 

Vandforsyning. 
Lokalplanområdet er beliggende i vandforsyningsområdet for Klinting Vandværk. 

Varmeforsyning. 
Lokalplanområdet har ingen bestemmelse om varmeanlæg. 

Trafikforhold. 
Lokalplanområdet vejbetjenes ad 6 m br. pr. fællesvej fra Narrevang. Der må alene etableres 
gilende adgang til Vesterhavsvej. 

Parkeringsforhold. 
Parkering skal ske på egen grund. Parkering må ikke finde sted pil den private fællesvej, der er 
adgangsvej til området. 

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. 

Efter planens vedtagelse. 

Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggmelse af lokalplanen m& ejendomme, 
der er omfattet af lokalplanen, ifelge lov om planlægning $ 18 kun bebygges eller i avrigt anvendes i 
overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medferer 
ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. 

Dispensation eller tilladelse. 
Kommunalbestyrelsen kan, normalt efter en forudgående naboorientering, meddele dispensation fia 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. 

Vidtgående afvigelser fia lokalplanen kan kun gennemfmes ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 

Ekspropriation. 
I henhold til $47 i lov om planlægning, kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme 
eller rettigheder over ejendommen, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for 
virkliggmelsen af lokalplanen. 

Servitutter. 
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, 
fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, n% det vil være af væsentlig 
betydning for virkeliggmelsen af planen jf. ovenfor. 



KLAGEADGANG 
Klager over Kommunalbestyrelsens afgmelser i medfm af nærværende lokalplan behandles efter 
reglerne i kapitel 14 i lov om planlægning. 



LOKALPLANENS BESTEMMELSER 



BLAABJERG KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 83 
Område til jordbrugsparceller ved Nerrevang i Lenne. 

I henhold til lov om planlægning (bekendtgmelse nr. 563 af 30. juni 1997 med senere ændringer) 
fastsættes herved fslgende bestemmelser for det i $2 stk. l nævnte område: 



5 1 Lokalplanens formål. 

Lokalplanen har til formål: 

1.1 at sikre områdets anvendelse til jordbrugsparceller med t i b e n d e  bebyggelse. 

1.2 at fastlægge retningslinier for bebyggelsens omfang, placering og udformning. 

1.3 at sikre en i forhold til omgivelserne og de omboende hensynsfuld udnyttelse af arealet. 

1.4 at muliggme begrænset dyrehold af ikke erhvervsmæssig karakter. 

1.5 at sikre, at ingen parcel udstykkes med en starrelse, der er mindre end 5000 m2 og starre end 
9000 m2. 

5 2 Områdets afgrænsning og zonestatus. 

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 
Området omfatter matr.nr. 16d, 16e og 16g Lame Præstegård, Lame, samt alle parceller, der 
efter l. j, 2000 udstykkes ejendommen. 

2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone og vil efter lokalplanens endelige vedtagelse 
fortsat være beliggende i landzone. 

5 3 Områdets anvendelse. 

3.1 Området må kun anvendes til boligform~l med mulighed for tilharende begrænset dyrehold af 
ikke-erhvervsmæssig karakter. 

3.2 Byrådet kan dog tillade, at der indenfor området drives en sadan virksomhed, som 
almindeligvis kan udfares i beboelsesomrader under forudsætning a af: 

at virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom, 

at virksomheden efter Byrådets vurdering drives på en sådan made, at ejendommens 
karakter af beboelsesejendom ikke forandres, herunder ved oplagring, skiltning eller 
lignende, 

at virksomheden ikke medfarer ulempe for omkringboende. 

at virksomheden ikke medfarer behov for parkering, der ikke er plads til inden for den enkelte 
ej endom. 

3.3 Dyrehold må ikke medfme væsentlig ulempe for de omboende, herunder væsentlige stsj-, 
lugt- og insektgener. 



3.4 Inden for omradet kan der etableres pumpestation til områdets spildevand, saledes at alle 
parceller inden for området kan tilkobles det kommunale spildevandssystem. 

5 4 Udstykning. 

4.1 Udstykning af området hæver Kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

4.2 Udstykningen skal principielt foregå efter den viste plan - kortbilag 2. - hvorved der 
fremkommer grunde, der er beliggende omkring den private fællesvej. 

4.3 Grund m& ikke udstykkes med mindre end 5000 m2 og stiarre end 9000 m2 

5 5 Vej- og parkeringsforhold. 

5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fia Nmrevang ad 6 m br. pr. fællesvej. 

5.2 Der m& ikke parkeres på den private 6 m brede adgangsvej. 

5.3 Der er tinglyst byggelinie mod "Vesterhavsvej" 

5 6 Bebyggelsens omfang og placering. 

Bebyggelsesprocenten for hele omradet m& ikke overstige 10% 

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en hnjde, der overstiger 8.5 m over 
det omgivende terræn. 

Bygninger m& ikke opfiares med mere end én etage med udnyttet tagetage. 

Boligerne mA kun placeres i en zone som vist på kortbilag 2. 
B 

Bebyggelse mA ikke opferes nærmere end 5 m fia skel mod anden grund. 

P% hver selvstændig matrikuleret ejendom må det samlede antal garager, carporte, udhuse, 
drivhuse og lignende b j s t  udgme fire enheder, uanset den enkelte bygnings areal. 

Placering og omfang af bebyggelse skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. 
? 

Boligerne m& ikke placeres nærmere jernbanen end 50 m, se kortbilag 2. 



Bebyggelsens ydre fremtræden. 

Den enkelte bygning såvel som den samlede bebyggelse på den enkelte ejendom skal gennem 
sin arkitektur og materiale- og farveholdning fremstå som en harmonisk arkitektonisk helhed 
samt opnå en god helhedsvirkning med omgivelserne. 

Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 

Skiltning og reklamering ud over almindelig navne- og husnummerangivelse mA kun finde 
sted med Byrådets særlige tilladelse i det enkelte tilfælde. 

Ubebyggede arealer. 

Ubebyggede arealer på den enkelte ejendom skal gives et ordentligt udseende, der harmonerer 
med det omgivende landskabs og landsbymiljaiets karakter. 

Arealerne skal fiemtræde som have eller som plejet naturgrund inklusiv eventuel 
græsningsareal til dyrehold. 

Vedligeholdelse af de i punkt 9.1 omtalte hegn forestås af ejerne af de enkelte ejendomme. 

Bortset fra ;i, halm og brænde må oplagring udenfor bygninger og hegnede arealer ikke finde 
sted, ligesom en passende orden ved oplagring i hegnede arealer skal overholdes. 

Gaidning fka opstaldede dyr skal være dybstraelse til kompostering efter gældende regler i 
"Husdyrbekendtgarelsen" af 10.12.1998, fj  1 1 stk. l .  

Husdyrholdets stairrelse skal harmonere med arealet, silledes at 7'Husdyrbekendtgmelsens" tj 
28 om hannoniseringskrav overholdes. Se bilag 1 : fj  1 1, ($6) og 828. 

Uanset ovennævnte bestemmelser skal de til enhver tid af Skov- og Naturstyrelsen fastsatte 
regler for opbevaring af gaidning fra husdyrhold og harmonikrav overholdes. 

Hegn og beplantning - 

Langs skel mod nabognuid og offentlig vej skal, på ejeres foranledning, etableres et hegn 
bestilende af et 5 meter bredt læbælte. 

Hegn i skel og mod vej etableres med danske landskabsplanter. 

510 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 

10.1 Lokalplanomriidet kan fairst bebygges efter, at tilladelse til ophævelse af landbrugspligten er 
givet af Jordbrugskommisionen for Ribe Amt. 

10.2 Samtlige boliger skal tilsluttes kollektiv vand og spildevandsforsyning. 

Bebyggelsen m& ikke tages i brug fin tilslutning har fundet sted. 



511 Servitutter 

1 1.1 Den eksisterende skovbyggelinie ophæves. 

11.2 Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæves, hvis de er i strid med lokalplanens 
formål. 

Siiledes vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse den 29. august 2000 til offentlig fremlæggelse 
som forslag. 

$Ad%Lb Preben Olesen 

Borgmester ~ . i f 4 K b - & ~  Bo Andersen 

Adm. Direktm 

, Siiledes endelig vedtaget af Blaabjerg Kommunalbestyrelse, den 19. december 2000. 
- 

'/Y Preben Olesen 

Borgmester 

B o  Andersen 

\ Adm. Direkbar 

Foranstaende lokalplan nr. 83 begæres tinglyst p& matr. nr. 164 - 16e - og 16g Lsnne Præstegård, 
L0nne. 

Varde, den, 15. januar 2901, 



Målforhold 1 :4000 

Lokalplanens område 
Del af L m e  Præstegård, Lame 

Blåbj erg kommune 

Lokalplangrænse: 

Kortbilag nr. 1 

Landinspektergården I/S, Ndr. Boulevard 93,6800 Varde. tlf. 75 220144 



Illustrationsplan Kortbilag nr. 2 

Landinspektmgården I/S, Ndr. Boulevard 93,6800 Varde. tlf. 75 220144 



Nr. 877. 

Bilag i 

10. december 1998. 

Uddrag af: . 

Bekendtgerrelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 
husdyrgadning, ensilage m.v.') 

Placering a/rrtal&, maddinger m.v. 

3 6. Stalde og lignende indretninger til dyr, 
samt mladdinger og Abne beholdere til husdyr- 
gedning skal opfllde falgende afstandshav: 
1) Til enkelt vandindvindingsanlag ........ 25 m 
2) Til fælles vandindvindingsanlzeg ......... SO m 
3) Til vandlob (herunder dræn) og seer... 15 m 
) Til o f fz l ig  vej, privat frllesvcj- o skel (jf. dog nr. 6) y.....-..- -15 m 

51 Til Itvntdsmiddelvrrksomhed .. 25 m 
I 

........... 
6) Til naboskel fia pelsdyrhal .................. 5 m 
7) Til beboelse p& samme ejendom .....,.. 15 m . 

Stk. 2. Ensilageoplag, ensilagebeholdere og 
lukkede beholdere ti! husdyrgndning samt be- 
holdere til spildevand skal opfjdde de i stk. l, N. 
t-5 nævnte afstande. 

% -4 'L 

5 Il. Kompost med et brstofindhold p& 
inlndst 30 pct. mil dog oplagres i marken, s&- 
frtmt oplaget er overdækket. Oplaget skal op@]- 
de afstandskrauenc i § 6, stk. I ,  og mil ikke med- 
fme risiko for forurenin& af grund- eller overfla- 
devand. 

hc b 

5 28. Inden for en landbnigsbedrift, der drives 
som svinebrug, og p& bedrifter uden husdytpro- 
duktion, m i  den samlede mængde af  husdyrgrad- 
ning, som produceres p& bedriften eller tilfms 
fia andre bcdrifier indtil den 1. august 2002 hajst 
udgere l ,'I dyreenheder pr. ha. pr. ib. Fra den 1. 
august 2002 m& den samlede mængde hajst ud- 
gme 1,4 dyreenheder pr. ha. pr. &r. 
S k  2. Inden for en landbrugsbedrift, der dri- 

ves som kvægbrug, m i  den samlede mængde af 
hwdyrgedning som produceres p& bedriffen el- 
ler tilfares fm andre bedrifter indtil den 1, august 
2002 hejst udgere 2,1 dyreenheder pr. ha pr. &r, 
jf. dog stk. 3. Fra den 1. august 2002 m& den 
samlede mocngdt hejst udgme 1.7 dyreenheder 
pr. ha pr. ir, jf. dog stk. 3. ' 

Stk 3. Inden for en landbnigsbedrift, der dri- 
ves som kvægbrug, m& den samlede mængde 
husdyrgedning, som producem p& bedriften el- 
ler tilfmes fra mdrc bedrifter, hejst udgnrt 2,3 
dyreenheder pr. ha. pr. k, hvis over 70 pct. af 
arealet til radighed for udbringning udgeres af 
roer. grzs og gtazsefttrafgrrtder. 
t Sfk 4. in-ndre X y r b n i n  m& den 

samlede mængde af husdyrgednkg, som pmdu- 
ceres p i  bedriften eller til fims fra andre bedrif- 
ter indtil den 1. august 2002 hajst udgme 2,O dy- 
reenheder pr. ha. pr. Ar. Fra den 1. august 2002 
m i  den samlede mangde hejst udgore 1,4 dyre- 



Bilag 2 

.- 

l O. maj 1992. Nr. 366. 

Bekendtg~rreIse om ikke-erhve&smaxsigt dyrehold, 
. _ uhygiejniske forhold m,m. 

I medfor af 58 16, 18,92, og 1 l O, stk. 3, i lov 
nr. 358 af 6. juni 1991 om miljsbeskyttelse fast- 
szttes: 

Kapitel l - 
. ~ o m d l ,  om-de . 

Q 1. FormBlet med reglerne er  at forebygge og 
inodcgA forurening og uhygiejniskt forhof d. 

Kapitel 2 * 

Ikke-erh vcrvsrnozssige dyreh old 
8 2; Rcglerne i dette kapitel finder anvendel- 

se p3 ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, jf. 3. Er- 
hvcn-smrcssigt dyrehold er reguleret ved be- 
kendtgarelse. om erhvewimzessigt dyrehold, 
husdyrgsdning og ensilage m.v. samt ved mil- 
jobtrk~~telseslo.r~ens kapitel 5. Petsdyc er regu- 
leret af bekcndtgerelse o m  p e l s d y r f ' e .  - . 

8 3. Ved et ikke-erhvervsmærrigt dyrehold 
forst&s et dyrehold p i  hejst: 
1) 2 Leer med tilhsrende kzlvc eller 4 stykker 

andet kvaig, clltr 4 heste med tilherende fel, 
eller 2 seer med opfedning& maksimum 5 
slagtesvin, cllcr e n  tilsvarende produktion, 
elkr 10 far med lam, eller 10 geder med kid, : 

2 )  30 s* hens, 
3) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, 

eller 
4) tilsvarende sterrelst af andre former for dy- , 

rehold end de ovenfor nrrvnte. 
Stk, 2. KommunalbestyreIsen kan ud fra en 

konkret vurdering.afgere, at dyrehold m& anses 
for at uerc trhverusmatssigt, nat dyrtholdet be- 

Miljernin. j.nr. D 21-00 1-0026 

s a r  af flere af de under stk. 1 nrtvnte former for 
dyr, uden at grznscn for rnzallet af dyr under 
det enkelte punkt i definitionen overskrides. 

4. I byione- og sommerhusomt~dtr og om- 
&der i landzone, der ved lokalplan er ovtrfsrt 
til boligform81 eller blandet &hverv, .et de un- 
der g 3, stk 1, nr. I, ncvnte svine-, kvttg-, fart-, 
gede- og hestehold i l cka l lad& D i s ~ c ~ u a t L w  
kan meddeles af komrnunalbestyrelstn særligt 
til ejendomme med br:stAende stalde, meddin- 
ger m.v. p i  v i t u r  om sctrligc krav til dyrchol- 
det, til indretning af stalde o.lign. samt msddin- - 
ger m-v. udover de i denne bekendtgorelre om- 
handlede krav. 

g 5. KommunaIbestyretsen kan fasumte 
nsrnncrc regler om dyrehold som nævnt under 
(i 3, stk. I ,  nr. 2.3 og 4 i byzone- og sommcrhus- 
omrider, herunder eventuelt forbyde visse for- 
mer for dyrehold i visse omrildcr, 

Stk. 2. Kommunalbest~lsen sender de ved- 
tagne regter til orientering og registrering i Mil- 
jostyre1sen. 

fi 6. Nye stalde, lobeglrde og lignende ind- 
rctningcr til dyr, maddinger, ajlebeholdere m.v. -: 

skal placcrcs og indrettes slltdes, at forurening . ; ' 
af grundvandet eUer andre vzndindvindin&s- ' O '  

objekter iklo.lind+r sted, op rilcdcs at de ikke 
er til gene for omgivelserne.. 

9 7. Mcdforer et ikke-crhvcrvsmæssigt dyre- 
hold, tilherende stalde o.lign. samt anlerg m.v. , 

væsentlige gener, forurening eller risiko for for- 
urening, kan kommunalbestyrclsen mtddclt 

MBEK 
b/nIij71883 , 

1SSN 01064458 - 



S r ,  566. 1486 10. maj 1992. 

pdbud om foretzgclsc af afhjælpendt foran- 
sr altningcr. - 

Srk. d.  Kan gencrnc, forurcnin8ch cller risi- 
koen for forurening ikke afhjælpes, eller ovcr- 
i rzdes  pPbud i medfor af stk. I ,  kan kommu- 
nslbtstyrelsen ncdltegge de nedvendige for- 
bud. herunder k r ~ v c  ankgge t  eller indretnin- 
gen ijernet. 

Kapitel 3 
Uhj*giejniskz/orAdd 

Genere2 tilsyns- og pripudthjemmel 

8 8. Kommunaibestyrclsen farer tilsyn med 
hygiejne pá offentligt tilgarng$igc s!eder, her- 
under  oncntlige toif etter, fællestoifetter i bebo- 
elscstjendomme samt andre-f;rllesarealtr i be- 
boelsesejendomme, i det omfang der .ikke er 
fsstsat regler cher anden lovgivning h'erorn. 

5 9. Kommunalbcstyrelstn kan give pabud 
om, at forurening skal nedbringes eller uhygiej- 
niske forhold skaf begrxnscs eller ophore. Sær- 
ligt kan der gives pAbud om at foretage afhjxl- 
pendc fonnstaltninger, safremt frzllcstoilctter i 
beboef stsejendommt bliver ubrugdigo p.g.a. 
frost ellcr andre Arsager. 

Sik 2. Pabud kan endvidere gives over for 
tktiviteter,'som skonnes a t  indebrre en nærlig- 
gende risiko forvzsenrlig forurening cllet uhy- 
gtejniske forhold. 

Srk. 3. Kan ulemperne, fonireningen eller-ri- 
sikoen for fonirenhg ikke afhjalpes eller over- 
trædes pabud ifdgt fik. 1 og 2, kan kommunsl- 
bestyrelsen nedlægge de nodvendige forbud 
mod aktiviteten. 

L a t ~ i r  . s . .. 
c- 

§ 10. Latrin mi ikke henkaster p i  maddinger 
eller spredes p& jorden; heiicr ikke som ged- 
ning. Safremt der er mulighed herfor, bor latrin 
i videst muligt omfang tilfares rerhingsanlsg 
for spildevand. SAfremt.latrinen ikke kan tilfo- 
ter sikdannt anlzrg, skal den nedplsjes eller 
nedgraves. Kommunalbestyrelsen kan besteni- 
me, a t  nedgravning skal ske med passende 
jordtildskning p& en dertil af kommunalbesty- 
relsen godkendt, indhegn-et plads og p& m sik- 
dan máde, at enhver risiko for forurening af 
grundvandet udelukkes. 

Stk. 2. Kornmunalbtstyrclsen kan af hensyn 
til ar begrense risikoen for grundvandsiorure- 
ning og for a t  begrænse gener og uhygiejniske 

s 

forhold give de nodvendigt pabud, hcrunder 
o m  opbevaring, bonskaiielsc og transpoa 

5 11. Kommunalbcstyretstn kan give pdbud 
med henblik p& at sikrc en forsvarlig og hcn- 
sigtsrnæssig opbevaring, transport og bortskaf- . 
fclse 2f tnirnalsk afiald. Piibud kan dog kun 
gives i det omfang, affaldet ikke er ornfanct af 
Fiskeriministeriets og Landbrugsministeriets 
regler herom eller er omfattet af anden lovgiv- 
ning under Miljerninisteriet. 

Stk 2. Beholdere og transportvogne til ani- 
malsk affald skal \=re lukkede og tztte. Behol- - 

dere i iraniportv~gne til kadavere skaf vere 
trtte. Transport af animalsk affald og kadavere 
skal skk pA en sadan made, at omgivelserne ik- 
ke ved lugt eller p& anden made udsættes for 
vlriscntlig ulempe. 

- Stk. 3. Kadavere af selvdade, storre dyr samt 
af starre dyr, der s lb ned uden forbindelse med 
slagtning, skat fercs til registreret og godkendt 
destiuhionsanstalt. KommunalbestyrElsen : 
kan i serlige tilfslde tillade nedgravning af s i -  
danne kadavere. Nedgravning af disse samt af 
kadavere af mindre dyr m& ikke finde sted nitr- 
mere drikkcvandsbrsndc cller- boringer end 50 

, meter. 

g 12. Kommuna~bestyretrcn farer tilsyn med 
hygiejniske forhold i ligkapeller og pA kirke- 
garde. 

Stk  2. ~bmniunalbest~relscn kan pihyde, at 
grundvandet pil kirkeg&rd6 afleder btharigt, og 
at ældre, ufyldestgavnde dreningsankg for- 
bedrer, s8lcdet at gnindvandstanden saenkes 
under sædvanlig gravdybde. 

Kapitel 5 -  

Skadedyr ' 

f 3. Kommunalbestyrc~stn kan pAbydt, at 
der traffes de nodvendige foranstaltninger tii- 
udryddelse af skadedyr af hensyn til at undga 
ellcr begrænse ulemper, uhygiejniske forhold 
o.lign. - .  

- .  . 
g 14. Ingen m& ved udlægning af foder eller + 

pA anden mide  skabe tilhold for fugle eller an- 
, . 
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dre omstrejkndc dyr, nAr dette medrorer dem-  Stk 2. For tibyn og h&ndhz~*else gaclder i 
per for orngirelscme. ovrigt bcsttmmelsemc i milj~ibtsk~~tctseslo- 

\tens kapitel 9, 
Kapitel 6 

Staj og lufi Klageafikarn'ng i st.n'gr 
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