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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 39 

0mrbdet ved Nr. Nebel rideskole 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fastsættes herved fØlgende bestemmelser for det i afsnit 2 

nævnte omrdde: 

1. Lokalplanens formdl 

1.1. ~ormdlet med nærværende lokalplan er: 

at sikre omrbdets anvendelse til rideskole med der- -. 
til hØrende faciliteter, 

at fastlægge visse bebyggelsesregulerende bestem- 

melser for omrgdet. 

2. 0mrdde og zonestatus 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist ps bilag 1, kort i 

lt4.000, og omfatter dele af matr. nr. laa, Nr.Nebe1 

by,Nr. Nebel, samt de parceller der efter 01.06.85 

udstykkes fra nævnte matrikelnumre indenfor lokal- 

planens omrsde. 

2.2. 0mrddet er beliggende i landzone og forbliver i 

landzone. 

Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgarelse 

af den endeligt vedtagne lokalplan overfØres zone- 

myndigheden til Blaabjerg kommune. 

~okalplanomrsdet er omfattet af landbrugspligt. 

Landbrugspligten ophæves ikke ved denne lokalplan . 



3. Omrbdets anvendelse 

3.1. ~okalplanomrbdet mg anvendes til rideskole og 

lignende formbi; der efter kommunalbestyrelsens 

skØn uden genevirkninger for omgivelserne kan ind- 

gb- i det pdgældende omrbde. 

4. Udstykningsforhold 

4.1. Der kan ikke foretages udstykning, der strider imod 

lokalplanens formgl. 

5. Vejforhold 

5.1. omrbdet vejbetjenes fra Tranevænget. 

6. Bebygqelsens omfang oq placerinq 

6.1. Bygninger mb ikke opfØres med mere end 2 etager. 

6.2. Bebyggelsens hØ jde mb ikke overstige 8; 5 m mbit fra 

terræn. 

6.3. Bygninger &som ridehal, stald og lignende mb ikke 

placeres nærmere boligomrbdet end 100 m. 



7. Bebyqqelsens ydre fremtræden 

7.1. Skiltning og reklamering md kun finde sted med 

kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt 

tilfælde. 

7.2. Til udvendig bygningsdele samt tagflader m& ikke an- 

vendes materialer og farve. som efter kommunalbesty- 

relsens skØn virker skæmmende. 

8. Ubebyqgede arealer 

8.1. Hegn mod nabogrunde eller vej og sti mg kun etable-' 

a res som levende hegn. raftehegn og trådhegn. 

8.2. Terrænreguleringer pH mere end +/- 0.50 m i forhold 

til eksisterende terræn m5 kun foretages med kommu- 
nalbestyrelsens tilladelse. 

8.3. Beplantning og hegn mod nabogrunde og vej skal vedli- 

geholdes pd forsvarlig vis. UddØd beplantning skal 

nyplantes . 

8.4. Hvis plantning og vedligeholdelse ikke sker i over- 

ensstemmelse med det foran anfØrte. kan kommunen lade 

arbejdet udfØre af andre p& grundejerens regning. 

'9. Servitutter 

9.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæ- 

ves. hvis de er i strid med lokalplanens formbl. 



s a l e d e s  vedtaget  a f  Blaabjerg kommunalbestyre(ise. den 

06. august 1985 

C h r .  N i e l s e n  / F t+@ n T o up Andersen 

B o r g m e s t e r  ter 
I henhold til 527 i lov om kommuneplaner vedtages 

stående lokalplan endeligt. 

Blaabjerg kommunalbestyrelse, den 5. november 

/ 
borgmester 

Nærværende lokalplan nr. 39 begæres t i n g l y s t  p$ matr. nr. laa Nr. Nebel by, 

Nr. Nebel. 
Varde, den 4 .  december 1985. 

N i e l s  Kr. Nielsen 
Landinspekt~r . 

. -. I N D F ~ ~ ~ '  L DAGBOGEN 

* w  * -..s-.. K)R R€ITEN I VARDL 
. 

G e n p a r t e r  af vedhæftede kort henlagt p& 

akten. 

Anne Nielsen 
o.am. 



LOKALPLAN NR. 39 REDEGØRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

Blaabjerg rideklub har igennem mange &r haft sit tilholdssted 

ved Tranevænget i Nr. Nebel 
Placeringen p& grænsen mellem by- og landzone er ideel. 

Aktiviteten har en naturlig tilknytning til landbrugsarealer; 

og er samtidig beliggende s8 tæt pH byen, at især klubbens 
mange yngre medlemmer kan færdes trafiksikkert til og fra 

rideskole. Der er etableret et cykel-gangsti system i forbin- 

delse med det nærliggende boligomrdde Tranevænget. 

Lokalplanen har til formal at sikre omrddets anvendelse til 

rideskole med dertil hØrende faciliteter. 

Der er saledes taget hensyn til den fremtidige udbygning af 

boligomr&det. 



LOKALPLAN NR. 39 REDEG~RELSE B 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL  ANDEN PIA~LEGNING FOR OMRADET 

Kommuneplanen: Denne lokalplan er i overensstemmelse med 

de hensigter, der er tilkendegivet i kom- 

muneplanen. 

Fri t idsomrbde 

Fbr lokalplaner, der tmffe r  bestemel- 
ser fo r  anrzldet F 1.1 
(idi7ietsari@) 
egclder fØlgende rarmier: 

a) at anradets anvendelse mstkgges  
til rekreativt fritidsanr&de, 
(Idrætsplads, offentl igt  grant 

1 anrade, svØmehai, kolonihaver, 
apejderaktivlteter o. lign. ) , 

l 

b) anradet f riholdes he l t  fo r  be- 
byggelse udover enkelte bygnin- 
ger, san e r  nØdvendlge for  anrzl- 
dets anvendelse til de -dende 
r0d1,  

c) at eventuel bebyggelse Ikke opfØ- 
res med mere end 2 etager, samt 

a t  bebyggelsens hØjde Ikke over- - 
s t iger  8,5 m. 

d) a d d e r ,  der er beliggede i . 
landzone, forbliver i landzone. 

C Centeromrade -. - Byggelinie 
D Offentlig formal 

E ~rhvervsomr~de 

0mr5de der senere 

overf@res til byzone 



I LLUSTRAT IONSSKITSE 
OVER DEN FREMTIDIGE UDSTYKNING TRANEVENGET III 

Opmærksomheden henledes  p5 e k s i s t e r e n d e  nedgravede kloakledninger .  



5 21-spildevandsplan: ~mrbdet er beliggende udenfor kommu- 

nens kloakerede opland, men i forbin- 

delse med bygningsetablering skal om- 

&det inddrages i kloakoplandet og 

spildevand og regnvand skal tilfØres 

offentlig kloaksystem. 



LOKALPLAN NR. 39 REDEG~RELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offent- 

liggØrelse af lokalplanen, m5 ejendomme, der er omfattet 
af planen, ifØlge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, 
bebygges eller iØvrigt anvendes i overensstemmelse med 

planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse 

af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre 

væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmels.er under 

forudsætning af, at den ikke ændrer den særlige karakter 

af.det omrsde, der sØges skabt (eller fastholdt) ved lo- 

kalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

fØres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

2. I henhold til 5 34 i kommuneplanloven kan der foretages 
ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder 

over ejendomme, nHr ekspropriationen kan være af væsentlig 

betydning for virkeliggØrelsen af lokalplanen. 

3. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, 

der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 

Andre private servitutter kan eksproprieres, ndr det vil 

være af væsentlig betydning for virkeliggØrelsen af pla- 

nen, jvf . ovenf or . 
. 



- .  - . .  . . . .  - . ..-. .. . . i  
. . - " Akt: Skab ' . .  - . . 

i.. n .  . -. . . . 
. . . (udfyider af domqrrtton.~oret~' , 

Dan 29.05.1985 
Del a f  

Blsbjerg kommune 

Udfærdiget i dec.' 1985 til brug ved t inglysning af lokalplan nr. 39. 



i.,. 

BILAG nr. 2 

ILLUSTRATIONSPLAN 

Blaabjerg kommune 

Den. t 8 JUU 885 


