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BLAABJERG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 51 

for fritidsomrader ved Narre Nebel. 

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

fastsættes herved f~lgende bestemmelser for de i afsnit 2 nævnte 

omrader : 

1. Lokalplanens form51 

1.1. Formalet med nærværende lokalplan er: 

at sikre omradernes anvendelse til fritidsomrader med der- 

til harende faciliteter, 

at fastlægge visse bebyggelsesregulerende bestemmelser for 

omrzderne, 

at overf~re arealerne fra landzone til byzone. 

2. Område os zonestatus 

2.1. Lokalplanen afgrænses som vist p3 kortbilag 1, matrikel- 

kort i 1:4.000, og omfatter matr. nr. lbi, 2a, 5a, 8a, 80, 

og 12d, Nr. Nebel by, Nr. Nebel eller dele deraf, samt de 

parceller der efter 01.04.1987 udstykkes fra nævnte matri- 

kelnumre indenfor lokalplanens omrade. 

2.2. Omraderne er beliggende indenfor kommuneplanens rammedel, 

men er beliggende i landzone. 

2.3. Med kmmunalbestyrelsens offentlige bekendtg~relse af 

den endeligt vedtagne lokalplan overf~res lokalplanomradet 

fra landzone til byzone. 



3. OmrAdernes anvendelse 

OMRADE I. 
3.1. Omraderne ma kun anvendes til offentlige formal, sasom 

mindre saer, skovbeplantning, park, legeplads, gangstier 

og lignende. 

3.2. Der m& i omrade I etableres dobbeltrettet cykelsti i hen- 
hold til bilag nr. 5. 

0-E II ,  

3.3. Omradet ma med nedennævnte undtagelser kun anvendes til 

boligformal. 

Det er tilladt, at der pa ejendommene drives sadan virk- 

somhed som almindeligvis udfares i beboelseshuse under 

forudsætning af: 

at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skan drives 

p3 en sadan måde, at ejendommens karakter af beboelses- 

ejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller 

lignende) og områdets karakter af boligomrade ikke bry- 

des, 

at virksomheden ikke medfarer ulemper for de omboende, - 
at virksomheden ikke medfarer behov for parkering, der - 

ikke er plads til pA den págældende ejendom. 

Skiltning og reklamering i forbindelse med sadan virksom- 

hed má kunne finde sted med kommunalbestyrelsens særlige 

tilladelse. 

Ejendommene ma i~vrigt ikke anvendes til nogen form for 

erhvervsvirksomhed. 

4 .  Udstvkninqsforhold 

4.1. Der kan ikke foretages udstykning, der strider imod lo- 

kalplanens formal. 



5. Veiforhold. 

5.1. Omraderne vejbetjenes fra Tranevænget, Solh~jvej og Vad- 

gardsve j. 

OMRADE I 
6.1. Der m& ikke opfares bebyggelse af nogen art i omradet. 

oMR~DE II 
6.2. Udnyttelsesprocenten m3 maximalt andrage 25. 

6.3. Bebyggelsen ma opfares max. 1 etage med udnyttet tagetage, 

bygningshajden ma ikke overstige 8,5  m fra naturligt ter- 

ræn. 

6.4. Der m& kun opfgres 1 bolig pr. parcel. 

Til hver ejendom ma kun forekomme de til normale boligfor- 

mal forekommende udhuse. 

7 .  Bebvqaelsens ydre fremtræden. 

0-E I 

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

bestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 

7.2. Murværket skal udf~res af r ~ d e  eller mokkafarvede tegl- 

sten. 



Taget skal udfØres af rØdt tegl med afvalmede gavle. 

Udvendige antenner (fjernsyns m.v.) m3 ikke etableres. 

Ejendommene skal forsynes med fjernvarme. 

Ubebvsqede arealer 

8.1. Hegn mod nabogrunde eller vej og sti m3 kun etableres som 

levende hegn, 

8.2. Terrenreguleringer pa mere end +/- 0,50 m i forhold til 

eksisterende terræn ma kun foretages med kommunalbesty- 
relsens tilladelse. 

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

des pa forsvarlig vis. 

9 Servitutter 

9.1. Eventuelle privatretlige tilstandsservitutter ophæ- 

ves, hvis de er i strid med lokalplanens formal. 



10. Vedtaqelsespdteqninqer 
l . .  . . .. . . . .  - .  

Saledes vedtaget af ~liai; jer@ .kommunal 

- *. .# 

1 . .  

. . r  - 
- ' d  

/ 
borgmester unaldirektgr 

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

den 03. maj 1989. 

Borgmester 

/ 

M= &Ta m m s i  FF;A SAMME ,!ter unrneiders beg- 

Qa- - 
Grethe Jensen 

ktf m. 
J ,  , 

Nærværende lokalplan nr. 51 begæres tinglyst p i  matr. nr. l g ,  25, 55, 
8a, 80 - og 12d Nr. Nebel by, Nr. Nebel. 

L 
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Herman Hansen 
Landinspekt~r. 
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' 01.09.89 1 3 5 4 2  
- u. # L 164 m- /c. sCeOLe. 

AKT. S 317 

J%& 

Anne Nielsen 
o.ass. 



LOKALPLAN NR. 51 REDEGgRELSE A 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD. 

Formalet med lokalplanen har været at overfare landbrugsarealer 

til byzone samt sikre arealerne til rekreative formal i forbindel- 

se med den fremtidige boligudvikling i den syd~stlige del af Nar- 

re Nebel by, samt for et areal beliggende nord for landevej 371 

med adgang fra Vadgardsvej ligeledes i den ~stlige del af Narre 

Nebel by. 

Arealerne er beregnet som friarealer, hvor der er mulighed for at 

etablere fritidsaktiviteter sasom sger, stier, beplantninger, bæn- 

ke, balpladser m.v. for at skabe et grant og abent milja for byud- 

viklingen i Narre Nebel by. Ø- 

5 
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LOKALPLAN NR. 51 REDEGDRELSE B 

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING FOR OMRADET 

KOMMUNEPLANEN: Lokalplanen er i overensstemmelse med de hensig- 

ter, der er tilkendegivet i kommuneplanen. 

B ~oligomrade 

C Centeromráde 

. . . . 
m a BY zonegrænse I 

-m - Byggel inie  N - 
D Offentlig f o r d l  Omrgde der senere  
E ErhvervsomrBde over fares  til byzone 



REGIONPLANEN: Lokalplanen er i overensstemmelse med regionplanens 

rammer for boligbyggeriet. 

21 SPILDE- Omradet er beliggende udenfor kommunens kloakerede 

VANDSPLAN: opland, men i forbindelse med bygningsetablering 

skal omradet inddrages i kloakoplandet og spildevand 

og regnvand skal tilfares offentlig kloaksystem. 



LOKALPLAN NR. 51 REDEGgRELSE C 

KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 

Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentligga- 

relse af lokalplanen, md ejendomme, der er omfattet af planen, 

ifglge kommuneplanlovens S 31 kun udstykkes, bebygges eller 

i~vrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvende1.e af en ejendom kan fortsæt- 

te 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 væ- 

sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forud- 

sætning af, at den ikke ændrer den særlige karakter af det 

omrade, der sgges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. 

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfgres 

ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

I henhold til S 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropri- 

ation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, nar 

ekspropriatinen kan være af væsentlig betydning for virkeligg~rel- 

sen af lokalplanen. 

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 virkeligg~relsen af planen, jvf. 

ovenf or . 





.-+&*++.-O Grænse for lokalplanen 

Malforhold 1:10.000 
Den aanske Landinroekior*>reninar Forirosvirksomnca 

Akt: Skab n r. 
(udtyidri af dommrrkonlorrt) 

KORTBILAG nr. 2 til lokalplan nr. 51. 

Oversiqtskort 



Akt: Skab n r. 
(udtyldes af dommarkontoretl 

KORTBILAG nr. 3 til lokalplan nr. 51. 

Den dmSk0 Landinsoeklorbranin~s i-orIaqsvirkmmh.d 

- 

Hldv. 37 t, S t .  21.000 - 22. 140 
Kant f orstarrfiing,sarnt etablering 

af dobbeltrettet  cykelsti  
Pi an st. 21 200- 22000 

Y 

TEKNISK FORVALTNING el RIBE AMTSRAC 

rett. - legn.nr. 

, Wn.AM.K.kOnt. A J 10237 
w k 4 L 4  

zs&as mal : 

p. 8- 41-  1 1 -1 -  8 4  . 


