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2. Omrade oa zonestatus 

Lokalplanen afgrænses som vist p& kortbilag 1, matri- 

kelkort 1:4000, og omfatter falgende matr. nre. 10a, 13d, 

14a, Sædding by, Nr. Nebel eller dele deraf samt parcel- 

ler, der efter den 01. marts 1990 udstykkes fra de nævn- 

te ejendomme. 

Omradet er beliggende i landzone og er palagt landbrugs- 

pligt. 

Efter lokalplanens gennemfarelse vil landbrugspligten 

blive sagt ophævet, men omradet forbliver i landzone. 

Efter lokalplanens gennemfarelse overgar zonemyndighe- 

den til Blaabjerg kommune. 

Matr. nre. 10a og 14a er palagt landbrugspligt. Land- 

brugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kom- 

munalbestyrelsen kan tillade, at arealet tages i brug 

til det i lokalplanen angivne formal, men indtil da, 

skal arealet drives jordbrugsmaessigt efter landbrugslo- 

vens regler (fodnote 1). 

(fodnote 1) 

Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsmi- 

nisteriets godkendelse af udstykning. Landbrugsministeriet kan 

i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stille betingel- 

ser i medfØr af landbrugslovens S 4, stk. 2, vedrerende jorder- 

nes drift og/eller stk. 3 om afhændelse af ejendommens Bvrige 

jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom. 

Vækstretningen er i overensstemmelse med bemrkninger 

i kommuneplanens hovedstruktur om at finde en alternativ 

placering i erhvervsomr8det i Nr. Nebel. Omradet er dog 

ikke omfattet af kommuneplanens rammedel. Lokalplanen 

kræver saledes tillæg til kommuneplanen. 



3. Omrddets anvendelse 

3.1. Omrbdet m& anvendes til offentlig formal, der efter 

kommunalbestyrelsens skgn uden milj~mæssig ulempe for 

de omboende medf~rer gener, sasom stgv, rag, lugt, stgj, 

rystelser) eller ved skæmmende udseende. 

Omradet mb blive anvendt til affaldsbehandlingsanlæg, 

genbrugsanlæg, genbrugsproduktion, modtagestation for 

olie- og kemikalieaffald og lignende, som drives og ind- 

rettes i overensstemmelse med milj~godkendelse. 

Oplagsplads for kommunens gartner- og entrepren~rafde- 

ling m.v. Garage, værksteder, haller og kontorer for 

kommunal materielgard. 

3.2. St~jgrænseværdierne for omradet angiver det maksimalt 

tilladelige st~jniveau malt eller beregnet som ækviva- 

lente, konstante, korrigerede lydniveau i dB (A) ved 

skel til bebyggelse eller anden stØjf~lsom arealanven- 

delse i forbindelse med omrademe. 

Tilgrænsende omride 

1 Erhvervsomrider 

2 Erhvervsomr&der med 
forbud mod generen- 
de virksomhed 

3 omradet for blandet 
bolig- og erhvervs- 
bebyggelse 

4 Etageboligomrider 

5 Omrader for Aben og 
lav boligbebyggelse 

6 ~ommerhusornr~der 

Dag kl. 07-18 Af ten kl. 18-22 
Sgn- og helligdage kl. 07-18 
samt lØrdag kl. 14-18 

Nat kl. 22-07 

3.3. Omrade I er i planlægningsmæssig henseende at betragte 

som et omrade inden for kategori 2 i ovenstaende tabel 



for st~jgrænser. (Erhvervsomrader med forbud mod generen- 

de virksomhed). 

3.4. Inden for omradet m& kun opfgres de bygninger og anlæg, 

der er n~dvendige for ovennævnte funktioner. 

Udstvkninqsforhold 

4.1. Lokalplanomradet sammenlægges til ét matr. nr. og ma 

herefter ikke udstykkes uden kommunalbestyrelsens god- 

kendelse. 

5. Vel-. oa  arke er in as forhold. bvgaelinier oa oversiatsforhold. 

OmrAdet vejbetjenes fra Kastkærvej. 

Principielt som angivet p& kortbilag nr. 2. 

Der skal etableres P-pladser efter bygningsreglementets 

bestemmelser og Blaabjerg kommunes parkeringsregulativ 

(tilstrækkeligt til at dække ejendommens eget parkerings- 

behov) . 
Der palægges byggelinier langs Kastkærvej i en afstand 

af 10 m fra vejskel. Arealet mellem byggelinier og vejskel 

ma ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 

Der palægges oversigtsarealer p& 15 x 15 m ved alle til- 

slutningsveje til Kastkærvej. 

Adgangen til genbrugsplads og materielgard sker ad vej 

A-B, se kortbilag nr. 2. 

Der etableres en 5 m bred vej langs Østskellet af matr. 

nr. 14a - benævnt a-b. 

-6. Kloak- ocr ledninasanlæa. 

6.1. Inden for.lokalplanomradet kan der ud over eksist. 

anlzg etableres nye kloak- og regnvandsledninger samt 

særlige dræn- og opsamlingsledninger for percolat. 



Percolat og andet spildevand ledes til Nr. Nebel rensean- 

læg m 

7. Bebvsselsens omfanq os ~lacerinq 

7.1. Bygningernes rumfang ma for den enkelte ejendom ikke 

overstige 2 m3/m2 grundareal, og det bebyggede areal ma 

ikke overstige 33% af grundarealet. Rumfanget beregnes af 

hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, 

herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m.v. 

7.2. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade ma være 

hævet mere end 8 1/2 meter over terræn eller gældende nive- 

auplan. Komxnunalbestyrelsen kan dog tillade, at en bygning 

eller dele af en bygningen opfØres med en stgrre h ~ j d e  end 

8 1/2 meter, safremt særlige hensyn til indretning eller 

drift ngdvendigg~r det. 

7.3. Bebyggelser md ikke opfares med mere end 1 1/2 etage med 

udnyttelig tagetage. 

7.4. Der m& ikke opfares eller indrettes boliger inden for 

lokalplanomrAdet. 

7.5. Inden for omrddet mA opfgres bebyggelse og tekniske in- 

stallationer med tilknytning til genbrugspladsen og materi- 

elgarden, sdsom mandskabsfaciliteter, kontor, maskinrum, 

brovægt, garage- og tankanlæg samt de ngdvendige bygninger 

til affaldsbehandlingsanlæg, genbrugsanlæg. 

8. Bebvsaelsens vdre fremtræden 

8.1. Skiltning og reklamering m& kun finde sted med kommunal- 

bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

8.2. Til udvendig bygningsdele samt tagflader mA ikke anvendes 

mat.erialer.--og farve, som efter kommunalbestyrelsens skgn 

virker skæmmende. 



9. Ubebvaaede arealer. 

9.1. Ubebyggede arealer skal med beplantning, befæstelse el- 

ler lignende gives et efter kommunalbestyrelsens s k ~ n  or- 

dentligt udseende, ligesom en efter kommunalbestyrelsens 

skØn passende orden skal overholdes ved oplagring af mate- 

rialer og lignende. Kommunalbestyrelsen kan meddele pdlæg 

til sikring af disse bestemmelser, herunder ogsa til at 

foretage hegning efter kommunalbestyrelsens anvisninger. 

9.2. Beplantningsbælter og grgnne omrader etableres saledes: 

Beplantningsbæltet etableres i 5 og 10 m bredde, 

Række 1: 4/5 prydbuske og 1/5 dunbirk. 

Række 2: 1/2 japansk lærk og 1/2 omorika. 

Række 3: 3/4 rgdeg og 1/4 radel. 

Række 4. 4/5 prydbuske og 1/5 dunbirk. 

FØrste række plantes 1 m fra arealets begrænsning, og ræk- 

keafstanden skal være 2,00 m. Afstanden mellem planterne 

i den enkelte række skal være 1,25 m. Opxuerksomheden hen- 

ledes par at de japanske lærk og radellen er arneplanter, 

som senere skal pbregnes fældede, hvorfor plantningen skal 

ske, sA denne fældning ikke senere medfarer huller i be- 

plantningen. 

Beplantningen skal være foretaget inden ibrugtagen af be- 

byggelsen. Arealerne og bevoksningen skal stedse ren- og 

vedligeholdes p& en forstmaessig forsvarlig made. 

10. Tilladelse oa/eller dis~ensation fra andre myndiaheder. 

10.1 Som anfart i afsnit 2.4. kan planen f8rst endelig vedta- 

ges, nar Ribe amtsrad har godkendt kommuneplantillæg nr. 

1, som er gengivet i denne lokalplan. 

1.0.2. Landbrugsministeriet skal ophæve landbrugspligten p& de 

aareale-r-inden for lokalplanens omrade, som er belagt med 

landbrugspligt, ved udstykningens gennemfgrelse. 



Servitutter. 

11.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæves, 

hvis de er i strid med .lokalplanens formal. 

Saledes vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 21. marts 

Borgmester 

I henhold til 5 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 
stbende lokalplan endeligt. 

Blaabje kommunalbestyrelse, A &k 
SØren ~cbschmann 

Borgmester 

den O4mO7m1990e I 

Sadding by, Nr. Nebel. 
Varde, den . au t 1990, 

&& 
- N i e i s  Kr. Nielsen 

Landinspektm . 



LOKALPLAN NR. 55 REDEG0RELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

I forbindelse med godkendelse af kommuneplanen for Blaabjerg kommu- 

ne er det besluttet, at det fremtidige erhvervsomrade skulle udvik- 

le sig Øst for Narre Nebel by. 

Den oprindelige placering sydvest for byen havde uheldige konse- 

kvenser for nærliggende boligomraider, bl.a. forarsaget af bolignær- 

heden og den fremherskende vindretning. Da der har været aktuelle 

planer om erhvervsetablering og mulige kommunale initiativer p& 
genbrugsomraidet, skabt af et akut behov for byggemodnede erhvervsare- 

aler nær Narre Nebel, blev der udlagt et industriomraide langs Kast- 

kærve j. 

Den placering, der er angivet i lokalplanen, er meget gunstig i 

forbindelse med overholdelse af miljgmæssige interessekonflikter, 

idet der kan opnas stor afstand til nærmeste beboelse, og i forve- 

jen er kommunens materielgard placeret i omradet. 

Disse forhold har bevirket, at en genbrugsplads som omtalt i lokal- 

planforslaget nr. 55 vil være i overensstemmelse med kommunens over- 

ordnede planlægning. 

Ved kommunalbestyrelsens vurdering af omradets egnethed som offent- 

lig omrade for materielgdrd og genbrugsplads har kommunalbestyrel- 

sen lagt vægt p&, 
at der inden for lokalplanomradet ikke er boliger, 

at der i det tilstadende omrade pa kortbilag 3 viste stgjkonse- 

kvensomrade kun findes 7 boliger, hvoraf 2 af boligerne er pla- 

ceret saledes, at de pa et senere tidspunkt evt. kan opkgbes og 

nedlægges som bolig, hvis dette vil blive ngdvendig. 

Opmærksomheden skal henledes par at der i forslaget er udlagt et 

st~jkonsekvensomrade pa 500 m fra lokalplanomradet. I regionplanen 

~e-r .anvist min., -500 m. 



Arealet, som er omfattet af lokalplanen, er beliggende i et omrbde 
der efter regionplanen er beregnet som ~vrigt jordbrugsomrbde: Kom- 

munalbestyrelsen har vurderet arealerne til at være velegnede til 

lokalplanens formil, da arealerne ikke ber8rer landbrug med ekstrem 

arealbehov. Samtidig er det kommunalbestyrelsens opfattelse, at 

arealerne ikke har den store dyrkningsmressige værdi. 



LOKALPLAN NR. 55 REDEG0RELSE B 

KoItUnune~lanen: Denne lokalplan er i overensstemmelse med de 

hensigter, der er tilkendegivet i kommuneplanen, 

med hensyn til at finde en alternativ placering 

for fremtidig erhvervsomrbde i Nr. Nebel. 

B W m U ( O  

at bywhtretnirpgui l de d e l t e  byer 

skal fore&, wri v i s t  p& nsdenstbnb 

Ni? NEBEL 

MEN, lokalplanens omrade er ikke omfattet af 

kommuneplanens ranunedel. Lokalplanens gen- 

nemfarelse kræver saledes et 

KOMMUNEPLANTILLÆG. 

Kommuneplantillægget er angivet sidst i lo- 

kalplanen. 



Reqion~ianen 1985-96: Lokaiplanen er i overensstemmelse med 
regionplanens S 3 om virksomhedslokalise- 
ring, hvor Nr. Nebel er'betegnet som en 
velegnet lokaliseringsmulighed for nye of- 
fentlige og private virksomheder. 

I henhold til regionplanens S 7 om arealer 
til industri og handværk er anfgrt, at ram- 
men for udlæg af nye arealer til industri- 
og handværksformbl i planperioden udggr 10 
ha. i Blaabjerg kommune, hvoraf minimum 45% 
skal udlægges i Nr. Nebel og 35% i Outrup. 
I henhold til regionplanens rammer kan der 
saledes maksimalt udlægges 65% (=  6,5 ha) 
i Nr. Nebel. 
Omradet udlægges som offentlig omrbde be- 
regnet for genbrugsplads og materielgard. 

S 21-S~ildevands~lan: Omradet er beliggende udenfor kommunens 
kloakerede opland. 
I forbindelse med omradets inddragelse til 
offentligt 'omrbde, skal kommunens kloakere- 
de opland udvides til at omfatte lokalplan- 
omradet. 
Det er kommunalbestyrelsens mening, at der 
i forbindelse med etablering af industri- 
omradet syd-vest for lokalplanomrddet skal 
spildevandet, ledes til det offentlige af- 
1Øbssystem (Nr. Nebel renseanlæg). 

Vandforsvnina: Lokalplanomradet skal vandforsynes fra Nr. 
Nebel vandværk. Nr. Nebel vandværk bliver for- 
synet med ravand fra Blbbjerg Plantage (Klin- 
ting). Der forventes ikke at opstb forsy- 
ningsvaskeligheder til lokalplanomrbdets in- 
dustri, da der fra kildefeltet i Klinting 
er store vandressourcer. 

Veiforhold: Lokalplanomradet skal vejforsynes fra Kast- 
kærvej. Kastkarvej udmunder i Nymindegabvej 
(hovedlandevej -371). 



LOKALPLAN NR. 55. REDEGaRELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligg~relse 

af lokalplanen, mB ejendomme, der er omfattet af' planen, if~lge 

kommuneplanlovens S 31 kun udstykkes, bebygges eller igvrigt anven- 
des i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes 

som hidtil. Lokalplanen medfgrer heller ikke i sig selv krav om 

etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at 

den ikke ændrer den særlige karakter af det omrade, der sØges skabt 

(eller fastholdt) ved lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfgres ved 

tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er 

uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, nar det vil være af 

væsentlig betydning for virkeligggrelsen af planen, jfr. ovenfor. 



- Gramse for  lokalplan nr. 55 KORTBILAG nr. l 

BY, NR. m 

D e l  af Sadding by, Nr.. Nebel 
Blaabjerg kommune, feb.. 1990 

MBerdiget i atq. 1990 tii brug ved tinglysning af ,inkalplan nr. 55.. 



Akt: Skab n r. 
(udtyldrs af dommerkontorrti 



2. - f o r  i b u a  
oq - 

EtORTBILAG nr. 3 

StØ jbeskyttelseszoner j f. 5 32 
i Regionplanen. 



TILLÆG nr. l t i l  

KOMMUNEPLANEN 

BLAABJERG KOMMUNE 



Tillæg nr. 1 til kommuneplanen 

for Blaabjerg kommune 

vedrgrende lokalplan nr. 55. 

Tillægget træffer fglgende bestrelse 

for -&de E 1.2. ved erhvervsomrade ved Kastkærvej, 

Narre Nebel. 

at fastlægge ret detaljerede rammer for den fremtidi- 

ge anvendelse af omradet, der hidtil har været 

anvendt landbrugsmsssigt, men som fremover skal 

kunne anvendes til offentlig formal, som kommunal 

materiel- og lagerplads m.v. 

at fastlægge bestemmelser for den fremtidige bebyg- 

gelse, herunder fastlæggelse af veje, adgangsfor- 

hold m.m. 

at give mulighed for etablering af genbrugslager- 

plads. 

at sikre mulighed for etablering af affaldsbehand- 

lingsanlæg, genbrugsanlæg samt eventuel modtage- 

station for olie- og kemikalieaffald, 

at der indenfor lokalplanomradet kan gives tilladelse 

til mindre bebyggelse for genbrugsdeles oplagring 

og sorteringshal. 

at overfgre zonemyndigheden til kommunalbestyrelsen, 

at bebyggelsen ikke opfgres med mere end 1 1/2 eta- 

ger, 
at bebyggelsens hajde ikke overstiger 8,s m, regnet 

fra terræn til skæringslinie mellem tagflade og 

ydervæg. 



Omradet er beliggende i landzone og er palagt landbrugspligt. 

Efter lokalplanens gennemfarelse vil landbrugspligten blive 

sagt ophævet, men omradet forbliver i landzone. Efter lokal- 

planens gennemfgrelse, overgar zonemyndigheden til Blaabjerg 

kommune. 

Saledes vedtaget af Blaabjerg kommunalbestyr~lse den 21- marts 

Borgmester / 

v e w a e t  sammen med lokalpldh nr ./)55, den 0 4 .  juli 1990. 



KORTBILAG nr. 1 

til kommuneplantillæg nr. 1 
Blaab jerg kommune, februar 199C 


